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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian yang digunakan dalam penellitian adalah penelitian 

pengembangan yang menghasilkan sebuah produk yang berupa media 

pembelajaran Tangga Perkalian dan Pembagian. Metode penelitian dan 

pengembangan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang 

digunakan dengan tujuan dan kegunaan dari suatu produk yang dihasilkan 

(Sugiyono, 2013:2). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah 

media pembelajaran untuk digunakan pada pembelajaran di sekolah dasar 

terutama pada SD Muhammadiyah 5 Malang. 

Model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE, karena model 

tersebut tidak memakan waktu yang lama dan langkah-langkah dari model terebut 

lebih terstruktur. Pemilihan model tersebut didasari oleh pendapat Hasyim 

(2016:97) yang menjelaskan bahwa model pengembangan ADDIE merupakan 

model prosedural yang sederhana dan mudah untuk membuat suatu produk yang 

dapat digunakan dalam penelitian jangka pendek yang memekan waktu sedikit  

maupun berkelanjutan. 

Model ADDIE terdiri dari 5 langkah, yaitu (1) analisis (analyze) (2) 

perancangan (design) (3) pengembangan (development) (4) implementasi 

(implementation) (5) evaluasi (evaluation). Secara visual dapat dilihat pada 

gambar.
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Gambar 3.1 Prosedur Model ADDIE 

Sumber : Adelina 2016 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Model pengembangan yang dipakai peneliti adalah model ADDIE. 

Prosedur penelitian model ADDIE yaitu 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis (analyze), merupakan tahap awal yang dilakukan 

peneliti untuk menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Proses 

yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian. Guru yang melakukan pembelajaran 

membutuhkan media yang inovatif, siswa yang membutuhkan media yang 

konkrit serta belum tersedianya media pembelajaran yang konkrit. Peneliti 

juga melakukan proses analisis terhadap karakteristik siswa yang akan 

menjadi subjek dari proses pengembangan media TAKACA (Tangga 

Perkalian, Gerak dan Baca) tematik, melalui wawancara dengan guru kelas. 

Sesuai dengan tahap pengembangan ADDIE, pada tahap ini juga dilakukan 

proses evaluasi. 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

Pada tahap perencanaan (design), peneliti melakukan perencanaan 

tentang pengembangan media pembelajaran yang difokuskan untuk siswa, 

dapat tercapainya tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan dapat 

dipahami dengan baik serta membuat rancangan media pembelajaran 

TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca). 

Rancangan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) dari 

tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan sub tema 2 manfaat hewan dan 

tumbuhan meliputi : 

a) Media ini dibuat untuk merancangan media pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

b) Media ini dibuat untuk merancangan materi dan keterampilan yang 

dapat diajarkan dengan baik. 

c) Dipilih strategi yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

d) Mengevaluasi siswa untuk mengetahui keberhasilan penggunaan 

media tersebut. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan (development), peneliti mulai 

menspesifikasikan mengembangkan rancangan media ke dalam bentuk fisik 

sehingga akan menghasilkan sebuah produk. Dengan produk tersebut 

peneliti menyiapkan hasil dari pengembangan media tersebut ke dalam 

bentuk cetakan (stiker) yang akan ditempel pada bagian kiri dan kanan 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Pengembangan media sudah selesai, kemudian akan menyusun angket 

untuk menilai media tersebut sudah layak digunakan apa belum, angket 

tersebut akan diserahkan kepada ahli materi, ahli media, guru dan siswa. 

Jika terdapat revisi atau kekurangan dari para ahli tersebut akan dilakukan 

perbaikan pengembangan media supaya dapat digunakan pada saat proses 

pembelajaran. 

4. Tahap IV Implementasi (Imlementation) 

Pada tahap implementasi, media yang telah divalidasi akan diuji 

cobakan di sekolah SD Muhammadiyah 5 Malang. Pengujian akan 

dilakukan pada satu sekolah dan secara terencana. Sudah disiapkan RPP 

untuk langkah-langkah supaya pada saat proses pembeljaran dimulai dapat 

berlangsung dengan baik. 

Penggunaan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 

pada pembelajaran untuk membatu guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar agar didapat hasil yang diinginkan. Media tersebut digunakan oleh 

guru  untuk menjelaskan materi yang akan diajatkan dan siswa supaya dapat 

dengan mudah mengerti materi yang diajarkan oleh guru. 

Saat pembelajaran sudah selesai akan didapatkan hasil dari 

penggunaan media tersebut seperti nilai kriteria ketuntasan minimum, 

kemudian guru dan siswa akan diberi angket untuk mengetahui kepraktisan 

dalam penggunaan media TAKaca (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca).  

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap evaluasi, ada 2 evaluasi yaitu meliputi evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan 
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data pada setiap tahapan yang digunakan untuk menyempurnakan. Pada 

evaluasi sumatif dilakukan pada tahap akhir program mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran secar 

luas. 

Evaluasi formatif, peneliti akan merevisi produk pengembangan 

sudah valid apa belum untuk digunakan dalam pembelajaran, evaluasi 

sumatif dapat dilihat dari hasil kerja siswa saat mengerjakan soal evaluasi 

untuk mengetahui tingat keberhasilan penggunaan media TAKACA 

(Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) yang digunakan oleh siswa. 

C. Tempat dan Waktu Uji Coba 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah 5 Malang. Penelitian akan dilaksanakan di semester ganjil. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, angket dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendukung analisis pengembangan 

media pembelajaran pada kelas III khususnya tema menyayangi hewan dan 

tumbuhan, faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada siswa dan guru 

saat melaksanakan pembelajaran. 

2. Observasi 

Teknik observasi dilakukan di SD Muhammadiyah 5 Malang. Tekin 

observasi ini digunakan paa tahapan awal terkait kondisi fisik kelas dan 

saspras yang ada serta proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 
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siswa. Teknik observasi akan digunakan juga pada saat implementasi media 

pembelajaran TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) saat 

pembelajaran. 

3. Angket 

Teknik angket ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan pada media 

yang dikembangkan dan materi yang terdapat pada media tersebut sudah 

sesuai dan diberikan kepada ahli media dan ahli materi. Setelah melakukan 

proses implementasi media pembelajaran di kelas untuk mengetahui 

kevalidan dan kepraktisan media pembelajaran saat digunakan. Angket 

diberikan kepada guru kelas dan siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang. 

4. Tes 

Dalam teknik tes, peneliti mengumpulkan data atau nilai yang 

dikumpulkan oleh siswa. Dalam teknik tes ada 2 yaitu pre tes dan post tes. 

Pre tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum menggunakan 

media dari peneliti. Post tes untuk mengetahui kemampuan siswa sesudah 

menggunakan media dari peneliti. Dari kedua tes tersebut akan diketahui 

keefektifan dari media Tangga Perkalian dan Pembagian. 

E. Intrumen Penelitian 

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai intrumen penilaian : 

1. Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi secara ideal atau benar 

terjadi pada saat pebelajaran berlangsung. Observasi tersebut supaya tidak 

menyimpang dari fokus penelitian harus menentukan pokok permasalahan 
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peneitian. Pedoman observasi ditunjukan untuk SD Muhammadiyah 5 

Malang kelas III. Adapun kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No. Indikator No. Butir Jumlah 

1 Proses pembelajaran 1,2 2 

2 Karakteristik siswa 3,4,5,6 4 

3 Ketersediaan media pembelajaran 7,8,9 3 

4 Penggunaan media pembelaharan 10 1 

Jumlah 10 

Sumber : Olahan Peneliti 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur karena dibutuhkan pedoman 

wawancara supaya tidak menyinpang pada saat mewanwancarai sumber. 

Pedoman wawancara dibuat untuk memfokuskan masalah-masalah yang 

akan diteliti oleh peneliti. Adapun pedoman wawancara tersebut yaitu : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Indikator No. Butir Jumlah 

1 Media pembelajaran yang 

digunakan 

1,2,3 3 

2 Hambatan yang dialami saat 

pembelajaran 

4,5 2 

3 Karakteristik siswa 6 1 

Jumlah 6 

Sumber : Olahan Peneliti 

3. Angket 

Angket merupakan alat pengumpulan data selain onservasi dan 

wawancara. Intrumen berisi tentang beberapa pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden. Angket yang digunakan peneliti adalah angket 

validasi dan angket kepraktisan media. 

a. Angket validasi 

Angket validasi ditunjukan untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Peneliti 

membuat 2 angket yang akan diberika kepada ahli  media dan ahli materi 
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Tabel 3.3 Kriteria Validator. 

No. Bidang Keahian Kriteria 

1 Ahli media 

pembelajaran 

1 Memiliki keterampilan di bidang 

media pembelajaran 

2 Tingkat akademik minimal S2 

pendidikan dasar 

2 Ahli materi 

pembelajaran 

 

 

1 Memiliiki keterampilan dan 

pegetahuan dibidang 

pembelajaran 

2 Tingkat akademik minimal S2 

pendidikan dasar 

Diadaptasi dari Sulistya 2018 

Peneliti mengumpulkan data dari angket tersebut untuk 

mengetahui valid produk yang sudah dikembangkan. Aspek penilaian 

prouk yang dimuat dalam angket adalah 

Tabel 3.4 Kisi-kisi angket Validasi Ahli media dan Ahli 

materi 

No. Keterangan Indikator No. Butir 

1 Ahli materi a Kesesuaian tujuan 1,2,3,4 

b Kurikulum  5,6,7 

c Isi materi 8,9,10 

d Interaksi 11,12,13 

2 Ahli media a Tampilan media 1,2,3,4,5,6 

b Media dalam 

pembelajaran 

7,8,9 

c Keterlibatan siswa 

dalam menggunakan 

media 

10,11,12,13 

Diadaptasi dari Akbar 2017 

b. Angket respon guru dan siswa 

Angket respon guru dan siswa digunakan untuk mengetahui 

kepraktisan media yang dikembangkan. Aspek penilaian angket respon 

guru dan siswa adalah 

Tabel 3.5 Kisi-kisi angkat Respon Guru dan Siswa 

No. Keterangan Indikator No. Butir 

1 Respon guru A Pembelajaran 1,2 

B Materi 3,4,5,6 

C Tampilan 7,8,9 

D Intensitas 10,11 

E Kurikulum  12,13,14 

2 Respon siswa A Memotivasi 1,2,3 

B Tampilan media 4,5,6 

C Cara penggunaan 7,8,9,10 

Diadopsi dari Sulistiya 2018 
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c. Pre tes dan Post tes 

Pre tes dan post tes digunakan untuk mengetahui keefektifan 

media yang dikembangkan. Aspek penilaian yang akan dinilai yaitu 

kemampuan siswa dalam sebelum menggunakan media Tangga 

Perkalian dan Pembagian dan sesudah menggunakan media Tangga 

Perkalian dan Pembagian. Kisi-kisi soal yang akan disesuaikan dengan 

indikator pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Soal yang akan 

digunakan berjumlah 10 butir dengan pembagian 5 butir soal 

matematika, 3 butir soal bahasa indonesia dan 2 butir soal SBdP. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data yang dipakai peneliti adalah  

1. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitaif digunakan untuk menganilis data yang 

diperoleh dari angket. Data tersebut diperoleh dari proses validasi (ahli 

medai dan ahli materi) dan implementasi media pembelajaran (respon guru 

dan siswa). 

a. Analisis kevalidan media 

Kevalidan disini untuk menguji media pembelajaran, sesuai atau 

belum dengan materi serta. Jawaban tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan skala likert dibawah ini: 

Tabel 3.6 Pedoman Skala Likert 

Skala Keterangan 

1 Sangat kurang benar / Sangat kurang tepat / Sangat 

kurang baik / Sangat kurang sesuai / Sangat kurang 

serasi / Sangat kurang mudah 

2 Kurang benar / Kurag tepat / Kurang baik / Kurah 

sesuai / Kurang serasi / Kurang mudah 

3 Cukup benar / Cukup tepat / CUkup baik / Cukup 

serasi / Cukup mudah 

4 Benar / Tepat / Baik / Serasi / Mudah 

5 Sangat benar / Sangat tepat / Sangat baik / Sangat 

serasi / Sangat mudah 

Sumber Sugiyono, 2012 : 135 
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Presentase setiap komponen dihitung 

menggunakan rumus, yaitu : 

 

𝑃 =
∑ 𝑥

𝑛
 𝑥 100 % 

 

Keterangan : 

P = Presentase skor 

∑x = Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N = Jumlah skor maksimal 

 

Adapun pedoman dan kriteria skoring 

dideskripsikan dalam tabel, yaitu : 

Tabel  3.7 Pedoman dan Kriteria Skoring 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 % Baik sekali Sangat layak, Tidak 

perlu revisi 

2 61 – 80 % Baik Layak, Tidak perlu 

revisi 

3 41 – 60 % Cukup Cukup layak, Perlu 

revisi 

4 21 – 40 % Kurang Kurang layak, Perlu 

revisii 

5 <20 % Kurang sekali Sangat krang layak, 

Perlu revisi 

(Sumber Arikunto, 2010:35) 

Pengambangan media pembelajaran dinilai valid 

atau baik jika memporeoleh skor ≥61%. 

b. Analisis data kepraktisan media 

Media Tangga Perkalian dan Pembagian dikatakan praktis dengan 

syarat memenuhi kriteria berikut : 

1) Validator menyatakan praktis bahwa media dapt digunakan 

dengan memerlukan revisi atau tanpa revisi sera tepat dalam 

penggunaannya. 
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2) Hasil dari respon guru dan siswa memberikan respon positif 

dengan hasil angket yang diberikan. 

Data yang sudah diperoleh dari angket respon guru dan siswa 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif untuk 

menguji kepraktisan media tersebut. Jawaban tersebut akan dianalisis 

dengan menggunakan skala Guttman dibawah ini : 

Tabel 3.8 Kategori penilaian skala guttman 

No. Skor Keterangan 

1 1 Ya 

2 0 Tidak 

(Sumber Sugiyono, 2013:96) 

Presentase setiap komponen dihitung menggunakan rumus, 

yaitu : 

 

𝑃 =
∑ 𝑥

𝑛
 𝑥 100 % 

 

Keterangan : 

P = Presentase  

∑x = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih oleh siswa 

N = Jumlah skor ideal 

Pemberian makna pengambilan keputusan tentang kualitas 

produk media “TAPERGI” ini menggunakan konvern tingkat 

pencapaian dengan skala lima, seperti : 

Tabel 3.9 Konvern tingkat pencapaian skala 

No. Presentase Keterangan 

1 81 – 100 % Sangat praktis 

2 61 – 80 % Praktis 

3 41 – 60 % Cukup praktis 

4 21 – 40 % Kurang praktis 

5 <20 % Sangat kurang praktis 

(Sumber Akbar, 2017:42) 
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Media pembelajaran yang telah dikembangkan mendapatkan 

respon positif dari siswa, apabila presentase yang diperoleh ≥61%. 

c. Analisis data keefektifan media 

Adapun uji yang dilakukan adalah : 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas yaitu untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Iju normalitas 

mempunyai syarat jika dalam variabel yang akan diteliti  harus 

memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan iju 

Kolmogorov Smirnov pada Windows SPSS 25. Uji tersebut memiliki 

hipotesis yaitu : 

H0 : Data yang tidak berdidtribusi normal 

H1 : Data yang berdistribusi normal 

Kriteria untuk menentukan signifikasi sebuah data, yaitu :  

Data dengan probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 Diterima 

Data dengan probabilitas signifikan < 0,005 maka H0 Ditolak 

Langkah-langkah untuk menghitung menurut Siregar 

(2013:153-156), yaitu: 

a. Menbuat hipotesis 

b. Menentukan resiko kesalahan (taraf signifikan) 

c. Kaidah pengujian, jika  𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ho 

diterima 

d. Menghitung  𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Menentukan kolom 
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𝐾2 =  
𝑖−1

𝑛
  

Keterangan : 

i = sampai ke.. i 

n = jumlah data 

e. Menentukan kolom ketiga dan keempat 

f. Menentukan nilai kolom kelima (probability), dengan cara 

1) Menghitung nilai rata-rata pengukuran 

2) Standart deviasi 

𝑠 = √
∑(𝑡𝑖− 𝑡−)2

𝑛−1
  

3) Mengitung nimali probability (p) 

𝑝 =
𝑡1− 𝑡−

𝑠
  

Keterangan 

𝑡𝑖 = Nilai sampai ke.. i 

𝑡−= Nilai rata-rata 

s = Standart deviasi 

4) Kemudian kembali menghitung kolom keenam dan 

ketujuh 

5) Membuat tabel panjang 

6) Menentukan nilai 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

g. Membandingkan 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

h. Membuat keputusan 
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2) Uji homogenitas 

Tujuan dilakukannya uji homogenitas adalah untuk 

mengetahui objek yang diteliti mempunyai varian yang sama atau 

tidak. Uji homogenitas akan dilakukan dengan teknik uji varian 

terbesar dan varian terkecil pada Windows SPSS 25. 

Kriteria untuk menentukan signifikan sebuah data, yaitu : 

Data dengan probabilitas signifikan >0.05 maka H0 Diterima 

Data dengan probabilitas signifikan <0,05 maka H0 Ditolak 

Rumusan hitung secara maual menurut siregar (2013: 169) 

untuk menghitung nilai varian kelompok sampel 

𝑆𝑖
2 =  ∑

(𝑋𝑖 − �̅�𝑖)
2

𝑛 − 1
 

3) Uji Hipotesis 

Kedua tahapan di atas, jika pengujian atau perhitungan 

memiliki data yang berdistribusi normal, maka dapat dilaukan uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan rata-rata yang signifikan pada sebuah data. Uji hipotesis 

dapat menggunakan Paired Sampel T-Test atau uji t test pada 

program Windows SPSS 25. 

Media Tangga Perkalian dan Pembagian dikatakan efektif 

dengan syarat tes awal atau pre tes yang didapat, nilainya lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai yang didapat pada saat post tes. 

Nilai tersebut menunjukan kenaikan yang lebih baik atau bagus. 
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2. Analisis data kualitatif 

Analisis kualitatif digunkan untuk menganalisis data dari 

hasil observasi, wawancara, angket serta saran dari ahli media dan 

ahli materi. Teknik analisis data kualitatif untuk mengumpulkan 

data yang berupa tanggapan, komentar, rekomendasi, dan revis dari 

hasil prouk pengembangan media yang sudah jadi. Langkah – 

langkah anaisis data kualitatif yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Data yang diperoleh adalah bagaimana cara penggunaan 

media, manfaat, aktivitas siswa, hambatan saat penggunaan 

media, dan faktor-faktor yang mendukung penggunaan media 

tersebut. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan rangkuman dari pengumpulan 

data yang diperoleh untuk dipilah supaya tidak menyimpang dari 

yang diteliti. membuang data yang tidak diperlukan dari hasil 

wawncara,observasi, angket, saran, serta komentar dari beberapa 

ahli validasi. 

c. Penyajian data 

Penyajian data, data yang diperoleh akan disajikan dalam 

bentuk deskriptif. Penyajian akan mendeskripsikaan tentang 

penggunaan media, hambatan, faktor-faktor pendukung serta 

respon siswa pada saat penggunaan media tersebut pada 

pembelajaran. 
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d. Kesimpulan 

Kesimpulan, peneliti menarik atau menyimpulkan data 

dari data yang diperoleh (garis besar). Kesimpulan tersebut yang 

mewakili jawaban dari rumusan – rumusan masalah yang telah 

diselasaikan. 


