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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian adalah proses mengembangan suatu prosuk baik 

produk baru maupun yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan Sukmadinata 

(Saraswati dkk, 2018) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses atau tahapan dalam mengembangkan produk baru maupun 

menyempurnakan produk yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan analisis kebutuhan maka penelitian ini menggunakan model 

penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan istilah R&D 

(Research and Development). Menurut Sugiyono (2019: 395) fungsi dari 

penelitian dan pengembangan yaitu untuk memvalidasi dan mengembangkan 

produk. Dalam pemilihan model pengembangan harus tepat guna menghasilkan 

prosuk yang efektif dan efisien. 

Pada penelitian dan pengembangan ini dikembangkan lagi 

menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation). Menurut Branch dalam Laksmi (2018) ADDIE merupakan proses 

pengembangan yang diterapkan guna merancang pembelajaran dengan 

menyiapkan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang 

bersifat kompleks dengan melibatkan lingkungan belajar secara optimal dengan 

merespon banyak situasi, interaksi dalam konteks dan interaksi antar konteks. 

Dari pendapat tersebut model ADDIE cocok dan efektif apabila digunakan 

untuk mengemabngkan suatu produk pembelajaran dan penelitian. Model 

ADDIE pada penelitian ini digunakan untuk menyempurnakan media yang akan 

dikembangkan oleh peneliti yaitu Media KOPANCA (Komedi Putar Lalu 

Lintas dan Pancasila). Selain itu, model ADDIE dipilih karena dapat 

dikembangkan secara sistematis dengan kelima tahapannya yang mudah 

dipahami sesuai prosuk yang akan dikembangkan (Tegeh, dkk: 2014). Terdapat 

lima tahapan pada model ADDIE dan kelima tahapan ini sangat sederhana 

dengan uji coba terbatas sesuai pembatasan masalah. 
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Gambar 3.1 Model ADDIE 

(Branch dalam Pathoni, 2017) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam proses penelitian tidak terlepas dari yang namanya tahapan 

penelitian. Sugiyono (2016: 298) menjelaskan tahapan-tahapan dalam 

penelitian dan pengembangan model ADDIE sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis, peneliti akan menganalisis kebutuhan dan 

mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan. Peneliti 

mengidentifikasi antara kondisi pada saat pembelajaran, kondisi siswa, dan 

tugas yang diberikan. Peneliti juga melakukan analisis terhadap sarana 

prasarana serta penggunaan media yang ada. Tujuan dari observasi dan 

wawancara serta analisis tersebut adalah untuk mengetahui kesenjangan 

yang terjadi pada kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sehingga dapat mengembangkan 

media secara maksimal. 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

Pada tahap kedua ini yaitu perencanaan, peneliti akan merancang 

dan merencanakan desain dari media dengan menyesuaikan materi 

pembelajaran. Selain itu desain media juga disesuaikan dengan karakteristik 

siswa. Dalam penelitian dan pengembangan ini peneliti mengembangkan 

Media KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas dan Pancasila). Perencanaan 

ini bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pada 

Tema 8 Praja Muda Karana Subtema 3 Aku Suka Berpetualang yang 

Analyze 

Evaluation 

Development 

Implementation Design 
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terdapat mata pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia dengan materi rambu-

rambu lalu lintas dan garuda Pancasila. Media yang dikembangkan dan telah 

sesuai dengan materi akan dikonsultasikan dengan pembimbing. Berikut 

desain pengembangan media KOPANCA. 

 

  

1. Cover media untuk materi rambu-

rambu lalu lintas 

2. Materi mengenai jenis-jenis rambu-

rambu lalu lintas dan contohnya 

  

3. Komedi putar berisi 

simbol/gambar rambu-rambu lalu 

lintas untuk ditebak jawabannya 

oleh siswa 

4. Saku media berisi simbol/gambar 

rambu-rambu lalu lintas untuk 

mengerjakan LKPD 

  

5.    Cover media untuk materi Garuda 

Pancasila 

6.      Gambar Pancasila guna penjelasan   

mengenai simbol-simbol yang ada 

pada Pancasila 
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7.    Tempat penjelasan mengenai 

lambang-lambang garuda Pancasila 

8.    Komedi putar berisi pertanyaan 

mengenai Garuda Pancasila dan 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

Gambar 3.2 

Rancangan Media 

 

2. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan, peneliti mengembangkan media yang 

sesuai dengan materi dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahap 

ini lanjutan dari tahap sebelumnya yaitu perencanaan desain. Pada tahap 

ketiga ini merupakan tahap pembuatan media. Proses pembuatan media 

KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas dan Pancasila) berpedoman pada 

langkah-langkah yang telah disusun dalam bentuk fisik. Media KOPANCA 

dibuat menggunakan kayu yang berbentuk lingkaran yang dapat berputar 

seperti komedi putar. Media yang dikembangkan akan divalidasi terlebih 

dahulu oleh ahli media dan ahli materi untuk menyesuaikan Media 

KOPANCA dengan materi pembelajaran.  

3. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini, media yang sudah dibuat yaitu Media KOPANCA 

(Komedi Putar Lalu Lintas dan Pancasila) yang telah dikaji oleh ahli media 

dan ahli materi dan juga sudah mendapatkan perbaikan dari peneliti. Uji 

coba media hanya ditujukan untuk kelas III. Hal ini dilakukan untuk 

menunjukkan kelayakan dari media yang dikembangkan. Pada 

implementasi produk, peneliti akan membuat catatan-catatan mengenai 

kekurangan dan kendala yang mungkin masih terjadi ketika proses 

penggunaan di kelas. 
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4. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, peneliti memperoleh hasil iju 

coba berupa angket penilaian. Hasilnya akan dievaluasi dan di analisis 

kemudian ditemukan kelanjutan dari pengembangan ini. Evaluasi yang 

dilakukan untuk mengetahui kualitas media yang telah dikembangkan dan 

data-data yang didapatkan akan dijadikan sebagai tolak ukur perbaikan 

media pada tahap terakhir.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2020 

dengan jumlah siswa yaitu 11 siswa. Penelitian dilakukan di SDN 3 Sarongan 

Jl. Sukamade Ds. Sarongan Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi jawa Timur  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengembangan media ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pada penelitian dan pengembangan media ini, peneliti melakukan observasi 

nonpartisipatif, yaitu peneliti datang ketempat penelitian yang akan diamati 

tetapi tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan. Peneliti melakukan 

pengamatan bebas yang dilakukan tidak terstruktur dan kemudian 

mengambil kesimpulan. Observasi dilakukan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi proses pembelajaran dan kebutuhan yang diperlukan untuk 

menunjang proses belajar mengajar untuk mengembangkan produk guna 

dijadikan pendukung ketika proses pembelajaran 

2. Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan proses tanya jawab 

langsung dengan narasumber. Hasil wawancara sebelumnya, diketahui 

bahwa dalam kegiatan belajar mengajar guru dan siswa lebih memanfaatkan 

buku tematik untuk melakukan aktivitas belajar dan penyampaian materi 

juga hanya disampaikan sesuai buku tema yang ada. Hasil dari wawancara 

juga dapat diketahua menegnai situasi dan kondisi proses pembelajaran dan 



30 

 

 

kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar untuk 

mengembangkan produk guna dijadikan pendukung ketika proses 

pembelajaran 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian dan pengembangan ini, peneliti menggunakan 

foto-foto saat melakukan penelitian dan ketika uji coba produk. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, untuk menunjang pengumpulan data yang dilakukan maka 

terdapat instrument penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan bertujuan sebagai salah satu cara mengetahui 

dan memperoleh data dari subjek langsung seperti kondisi yang ada di 

lapangan dan ketersediaan fasilitas media yang digunakan. 

 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi 

 
No Aspek Indikator 

1. Kondisi di kelas 1. Sarana prasarana yang tersedia 

2. Pengamatan proses belajar 2. Penggunaan media pembelajaran 

3. Kondisi siswa 3. Partisipasi siswa 

4. Keaktifan siswa 

 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara yang digunakan berisi pertanyaan atau pernyataan yang 

akan ditujuakan kepada guru kelas mengenai kegiatan belajar, karakteristik 

siswa dam ketersediaan media. 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Wawancara 

 
No Aspek Indikator 

1. Informasi siswa 1. Jumlah siswa dalam satu kelas 

2. Karakteristik siswa dikelas 

2. Pembelajaran 1. Penyampaia materi 

2. Alokasi waktu pembelajaran 
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3. Metode guru dalam mengajar 

3. Media pembelajaran 1. Ketersediaan media pembelajaran 

2. Jenis media yang digunakan 

3. Kesulitan penggunaan media 

 

3. Angket Validasi 

Angket valisasi digunakan untuk memperoleh respon, kritikan serta saran 

pada ahli dalam proses pengembangan media KOPANCA (Komedi Putar 

Lalu Lintas dan Pancasila). Angket ini berisikan pertanyaan atau pernyataan 

yang harus direspon dan dijawab oleh responden. Kelayakan media akan 

diukur dan diperoleh dari hasil angket. Indikator kelayakan berkenaan 

dengan tampilan media, penggunaan media, kemudahan, kemenarikan 

media dan materi pada media. 

 

Tabel 3.3 Instrumen Validasi Ahli Media 

 
No Aspek Indikator 

1. Tampilan Media Ukuran media 

Pemilihan gambar 

Pemilihan bahan 

Kemenarikan media 

Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

2. Penggunaan Media Ketersediaan petunjuk penggunaan 

Kinerja media 

 

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Ahli Materi 

 
No Aspek Indikator 

1. Kurikulum Kesesuaian dengan KD 

Kesesuaian dengan indikator 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

2. Isi Materi Isi materi pembelajaran 

Kesesuaian soal 

Bahasa yang mudah dipahami siswa 

Kalimat yang dugunakan efektif 
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Tabel 3.5 Instrumen Angket Respon Siswa 

 
No Aspek Indikator 

1. Tampilan Media KOPANCA sangat menarik 

Bahasa pada media mudah dipahami 

Gambar pada media jelas 

Ketertarikan/kesenangan menggunakan media 

2. Kegunaan Kemudahan menggunakan media 

Kemudahan memahami materi 

 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dokumnetasi pada penelitian ini mneggunakan kamera 

untuk mengambil gambar ketika uji coba produk. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data berupa nagket yang diberikan 

kepada ahli materi dan ahli media, maka akan dilakukan analisis dengan teknik 

analisis deskripsi kualitatifdan deskripsi kuantitatif. 

1. Analisis Deskripsi Kualitatif 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan masukan dari para 

ahli disajikan dengan kata-kata, kritik dan saran. Kritik dan saran yang 

diberikan digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki media 

KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas dan Pancasila). 

2. Analisis Deskripsi Kuantitatif  

Analisis ini lakukan untuk mengolah data yang dihasilkan dari 

angket para ahli yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang 

berhubungan dengan media yang dihasilkan. Angket validasi diukur dengan 

menggunakan Skala Likert. Sedangkan untuk respon siswa menggunakan 

Skala Guttman.. 
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Tabel 3.6 Penilaian Skala Likert 

 
No Keterangan Skor 

1. Sangat Baik/Sangat Setuju 4 

2. Baik/Setuju 3 

3. Tidak Baik/Tidak Setuju 2 

4. Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 1 

(Sugiyono, 2013: 94) 

 

Perhitungan persentase data menggunakan rumus: 

P =   ∑x     x 100% 

n 

Keterangan:  

P = Presentase Skor 

∑x = Jumlah jawaban dari validator 

n = Jumlah skor maksimal 

 

Setelah ditemukan presentase skor, kemudian akan menunjukkan kriteria validasi 

media yang ada pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

 
No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 61-80% Baik Layak, tidal perlu direvisi 

3. 41-60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4. < 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu revisi 

(Arikunto, 2010: 35) 

 

Media yang dinyatakan layak yaitu jika media yang dikembangkan memperoleh 

tingkat pencapaian presentase lebih dari 61% 
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Tabel 3.8 Penilaian Skala Guttman 

 
No Jumlah Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

(Sugiyono, 2015) 

 

Perhitungan persentase data menggunakan rumus: 

P =   ∑x     x 100% 

n 

Keterangan:  

P = Presentase 

∑x = Jumlah jawaban dari responden 

n = Jumlah keseluruhan skor 

 

Setelah ditemukan presentase skor, kemudian akan menunjukkan kriteria tingkat 

skor respon penggunaan produk media dalam penelitian dan pengembangan ini 

dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.9 Tingkat Skor Respon Penggunaan Produk 

 
No Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 81-100% Sangat Baik 

2. 61-80% Baik 

3. 41-60% Cukup 

4. 21-40% Kurang Baik 

(Riduwan, 2014: 41) 

 

Apabila media yang mencapai interpretasi lebih dari 61% maka media yang 

dikembangkan dikatakan sudah baik atau layak digunakan. Namun, apabila media 

belum mencapai interpretasi lebih dari 61% maka perlu adanya perbaikan Kembali 

guna menyempurnakan media yang sebelumnya. 

 


