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BAB III 

MODEL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Melalui 

Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar menggunakan model ADDIE. Menurut Sugiyono (2019:766) 

menyatakan bahwa model ADDIE merupakan model yang memiliki lima tahapan 

yaitu analyze (analisis), design (desain), development (pengembangan), 

implementation (penerapan atau implementasi), dan evalution (evaluasi). 

Pengembangan Model Talking Stick Melalui Permainan Truth or Dare 

menggunakan model ADDIE, karena model ADDIE memiliki keterhubungan yang 

satu sama lain. Dalam model ini, memiliki tahapan yang efektif, artinya tidak 

memerlukan waktu yang lama dan setiap tahapan memiliki kesempatan untuk revisi 

atau memperbaiki. Dalam pengembangan menggunakan model ADDIE digunakan 

juga untuk mengetahui tingkat keefektifan dalam pengembangan. Berikut tahapan 

dalam model pengembangan ADDIE : 

Gambar 3.1 Langkah Model Pengembangan ADDIE (Sugiyono,2019: 766) 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dalam Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick 

Melalui Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar adalah ADDIE. Berikut keterkaitan langkah-

langkah model pengembangan ADDIE dengan judul penelitian, yaitu: 

1. Analyze (analisis) 

Tahap analisis digunakan pada tahapan analisis awal dan analisi 

penelitian. Tahap analisis awal yang digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis adanya kebutuhan dalam pengembangan. Analisis yang 

dilakukan berkaitan dengan bahan ajar yang digunakan dalam proses 

belajar. Untuk menganalisis apa yang dibutuhkan, peneliti melakukan 

wawancara kepada salah satu guru wali kelas IV SDN Saptorenggo 02 Pakis 

pada tanggal 17 Januari 2020. Hasil wawancara tersebut  adalah dalam 

penerapan model pembelajaran Talking Stick siswa yang mendapatkan 

giliran menjawab pertanyaan sangatlah sedikit, siswa melempar tongkat 

sebagai media dari model Talking Stick, musik yang digunakan dalam 

penerapan model tersebut sebagian siswa belum mengetahuinya. Dalam 

penyampaian materi tari Bungong Jeumpa guru juga mendapatkan 

kesulitan, karena kurangnya kemampuan guru dalam segi menari sehingga 

siswa mendapatkan kesulitan mengikuti pembelajaran. Untuk analisis 

penelitian digunakan ketika peneliti melakukan penelitian atau penerapan 

dari hasil pengembangan. 
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2. Design (desain) 

Desain merupakan tahapan setelah peneliti melakukan analisis kebutuhan 

yang selanjutnya melakukan desain untuk mengatasi masalah yang telah 

ditemukan. Peneliti membuat rencana dengan melakukan pengembangan 

model pembelajaran Talking Stick. Peneliti juga menyampaikan materi tari 

Bungong Jeumpa karena peneliti memiliki kemampuan dalam menari. 

Dalam kegiatan pembelajaran peneliti memadukan dengan permainan Truth 

or Dare. Kemudian peneliti mempersiapkan alat dan bahan untuk 

menerapkan kegiatan pengembangan tersebut.  

3. Development (pengembangan) 

Pengembangan merupakan tahap untuk mengembangkan produk yang 

telah ada. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Talking Stick sebagaimana masalah atau hambatan yang telah 

dijelaskan dan model Talking Stick menggunakan musik untuk menjalankan 

tongkat tetapi dalam penelitian ini menggunakan sebuah dadu. Dalam 

pengembangan ini digunakan untuk mengetahui pengembangan model 

Talking Stick melalui permainan Truth or Dare pada materi tari bungong 

jeumpa. Untuk mengetahui pengembangan peneliti membuat angket  

validasi yang akan dilakukan oleh ahli model, ahli media dan ahli materi. 

Validasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kelemahan pengembangan   

model pembelajaran Talking Stick.  
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4. Implementation (penerapan atau implementasi) 

Implementasi merupakan kegiatan penerapan terhadap apa yang telah 

dikembangkan dengan berpedoman pada analisis yang telah dilakukan. Pada 

kegiatan implementasi, peneliti mencatat dan mengamati apa saja kekurangan 

dan kelebihan saat kegiatan berlangsung. Setelah kegiatan dilakukan, peserta 

didik dan guru mendapatkan angket berkaitan dengan penerapan pengembangan 

model Talking Stick.  

5. Evalution (evaluasi). 

Evaluasi digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam 

penerapan pengembangan model pembelajaran Talking Stick tersebut. Dalam 

evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

formatif merupakan evaluasi yang terletak pada setiap tahapan. Sedangkan 

evaluasi suamtif adalah evaluasi yang mencangkup keseluruhan yaitu mulai awal 

hingga akhir dari penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian telah dilakukan pada siswa kelas IV  di SDN Saptorenggo 

02, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari 2020 semester genap tahun ajaran 

2019/2020. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada Pengembangan Model Talking Stick Melalui 

Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 
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1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan awal untuk mengetahui kendala dalam 

pembelajaran, sehingga peneliti dapat memperbaiki kendala tersebut dengan 

melakukan uji coba. Lembar observasi yaitu alat bantu dalam pengumpulan data 

mengenai kondisi lapangan secara langsung. Lembar observasi berisikan 

penerapan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Talking Stick. 

Observasi dilakukan di SDN Saptorenggo 02 Pakis pada kegiatan belajar, 

dimana salah satu mahasiswa magang menerapkan model pembelajaran Talking 

Stick. Observasi dikegiatan awal digunakan untuk mengetahui alasan dari 

munculnya hambatan Talking Stick. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini 

mampu mengobati hambatan yang terjadi di model Talking Stick tersebut. 

2. Wawancara  

Kegiatan wawancara dilakukan antara peneliti dan salah satu guru kelas IV 

SDN Saptorenggo 02 Pakis. Tujuan wawancara adalah untuk menyatukan fikiran 

berkaitan dengan hambatan yang telah dikira-kira dari peneliti dengan fikiran dari 

guru yang telah menerapkannya. Kegiatan wawancara dilakukan secara 

terstruktur, Karena pertanyaan telah peneliti siapkan sebelum melakukan 

wawancara dengan guru tersebut. 

Pedoman wawancara ditujukan kepada salah satu guru kelas IV SDN 

Saptorenggo 02 Pakis. Wawancara yang dilakukan peneliti di SD pada tanggal 17 

Januari 2020. Pengajuan pertanyaan tersebut untuk mengetahui penerapan model 

Talking Stick dan penyampaian materi tari Bungong Jeumpa yang dilakukan oleh 

guru. Setelah melakukan wawancara, pengembangan model Talking Stick 

diujicobakan untuk mengetahui pengembangan dari model tersebut. Pertanyaan 
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sebelum melakukan wawancara secara langsung perlu dirancang terlebih dahulu 

agar lebih fokus pada rumusan masalah penelitian.  

3. Angket 

Pengambilan data melalui angket bertujuan untuk mengetahui pengembangan 

model pembelajaran Talking Stick. Angket yang digunakan berupa angket respond 

guru dan angket respond peserta didik. Angket yang diberikan kepada guru dan 

peserta didik bertujuan untuk mengetahui pengembangan yang dilakukan peneliti. 

Dalam angket berisikan penilaian, kritik dan saran dari guru dan peserta didik 

untuk peneliti. Terdapat juga angket validasi ahli model, ahli materi dan media 

guna untuk memberikan penilaian dan saran atau komentar berkaitan dengan 

produk yang dikembangkan. 

4. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah untuk melengkapi data dari 

hasil implementasi pengembangan melalui permainan dan foto terkait 

pelaksanaan pada implementasi.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam penelitian untuk memperoleh 

data yang diinginkan oleh peneliti. Pengembangan Model Pembelajaran Talking 

Stick Melalui Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa 

Terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar adalah sebagai berikut;  

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai bahan wawancara, instrument 

tersebut diajukan kepada guru kelas IV Sekolah Dasar yang mengetahui proses 

pembelajaran dan pernah menerapkan model pembelajaran Talking Stick. 
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Pedoman wawancara dibuat untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. 

Adapun kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan peneliti disajikan 

sebagaimana pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Aspek Indikator  No.Butir 

1. Pengetahuan dan 

pengalaman guru 

terhadap model 

Talking Stick 

Karakteristik siswa 1 

  Hambatan proses pembelajaran 2, 5 

  Respon proses pembelajaran 3 

  Model pembelajaran  4 

  Solusi dari hambatan pembelajaran  6 

  Materi pembelajaran 9 

2. Permainan Permainan Truth or Dare 7, 8 

Sumber: Olahan Peneliti 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan acuan dalam mengumpulkan data yang berisi 

catatan lapangan. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi kelas dalam 

proses pembelajaran. Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran 

ketika menggunakan model pembelajran Talking Stick. Adapun kisi-kisi pedoman 

observasi yang digunakan peneliti disajikan dalam tabel 3.2: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi Awal 

No. Aspek Indikator  No.Butir 

1. Proses pembelajaran 1, 10 

2. Jenis model yang digunakan 2, 3, 4 

3. Materi pembelajaran   7, 8 

4. Penggunaan permainan dalam pembelajaran  5, 6, 9 

Sumber: Olahan Peneliti 

3. Lembar Angket 

Lembar angket digunakan untuk mengetahui validasi produk yang 

dikembangkan. Lembar angket akan diberikan kepada validator. Angket yang 

digunakan dalam penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick 

Melalui Permainan Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap 
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Siswa Kelas IV Sekolah Dasar adalah angket validasi, angket respon guru dan 

angket respon siswa.  

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengetahui penilaian dari para ahli 

terkait dengan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. Ahli model 

diminta untuk memberikan penilaian dan saran atau komentar. Ahli media 

diminta untuk memberikan penilaian media secara keseluruhan. Ahli materi 

diminta untuk memberikan penilaian materi yang disertakan media 

pembelajaran. Penilaian yang disertai dengan komentar, kritik dan saran dari 

para ahli akan dijadikan sebagai pertimbangan merevisi dan perbaikan media 

pembelajaran. Berikut kisi-kisi lembar angket validasi ahli model, ahli media 

dan ahli materi. 

Tabel 3.3 Aspek Indikator Angket Validasi Ahli Model, Ahli Media 

dan Materi 

No. Keterangan Aspek Indikator  No.Butir 

1. Ahli model Konten atau Isi 1,2,3 

  Tampilan  4,5,6 

  Bahasa 7,8,9 

  Penggunaan dan penyajian  10,11 

 

2. Ahli media Tampilan media 1,2,3,4,5,6,7,8 

  Media dalam pembelajaran 9,10 

  Keterlibatan siswa dalam menggunakan 

media 

 

11 

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

  Kurikulum  5,6,7 

  Isi materi 8,9,10 

  Interaksi  11,12,13 

Sumber: Diadapsi dari Akbar (2017) 

b. Angket Respon Guru dan Angket Respon Siswa 

Angket respon guru dan angket respon siswa digunakan untuk 

memperoleh data mengenai respon terhadap pengembangan model 
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pembelajaran Talking Stick. Adapun kisi-kisi penilaian yang digunakan dalam 

angket respon guru dan respon siswa, sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Guru dan Angket Respon Siswa 

No. Keterangan  Aspek Indikator  No.Butir 

1. Respon guru a. Pembelajaran   

  b. Materi   

  c. Intensitas   

  d. Tampilan   

2. Respon siswa  a. Kualitas motivasi  

  b. Kualitas tampilan  

  c. Kemudahan penggunaan  

Sumber: diadapsi dari Sulistia (2018) 

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti memperoleh data dari wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. 

Penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Analisis Data kualitatif  

Hasil dari wawancara, observasi, saran dan komentar merupakan analisis 

kualitatif. Data diperoleh sebelum dan sesudah dilakukan di lapangan untuk 

menerapkan Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Melalui Permainan 

Truth or Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa Terhadap Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar yang dilaksanakan di SDN Saptorenggo 02 Pakis. langkah-langkah 

dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu : 

a. Pengumpulan data (Data collection) 

Pengumpulan data dilakukan di SDN Saptorenggo 02 Pakis, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara terhadap guru kelas yang telah melakukan 

penerapan model Talking Stick.  

b. Reduksi data (Data reduction) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi, memfokuskan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan, memilah hal-hal yang 
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pokok, kemudian dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya. 

c. Penyajian data (Data display) 

Penyajian data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat penjelasan deskriptif 

yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara 

keseluruhan dari penelitian. Penyajian data ini mendeskripsikan tentang 

Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Melalui Permainan Truth or 

Dare pada Materi Tari Bungong Jeumpa dan kegiatan peserta didik dalam 

menerapkan pengembangan tersebut serta kendala, faktor pendukung, dan manfaat 

dalam pengembangan. 

d. Kesimpulan dan verifikasi(Conclution drawing) 

 Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam langkah-

langkah anilisis kualitatif. Langkah ini digunakan untuk peneliti dalam      

melakukan tindakan, hal ini dilakukan dengan melakukan kesimpulan dari 

wawancara, observasi, respond ahli model, materi dan media, respon guru, dan 

respon peserta didik. 


