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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan yang 

menghasilkan produk berupa media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan media pembelajaran berupa buku pop-up dengan 

tema indahnya keberagaman di negeriku. Adapun prosedur penelitian dan 

pengembangan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 

dari lima tahap meliputi analyze (analisis), design (desain), development 

(pengembangan), implementation (implementasi), evaluate (evaluasi) 

(Piskurich, 2000: 28). 

Model desain sistem pembelajaran ADDIE bersifat sederhana dan 

dapat dilakukan secara bertahap atau sistematik untuk mewujudkan 

program yang komprehensif. Selain dilakukan secara bertahap model 

ADDIE digunakan untuk medesain atau megembangkan program yang 

dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang perlu dan harus 

di miliki (Pribudi, 2016: 22). Model pengembangan ADDIE terdiri dari 

lima tahapan yang akan dijabarkan sebagai berikut: analyze (analisis), 

design (desain), development (pengembangan), implementation 

(implementasi), dan evaluate (evaluasi). Tahap ini dijabarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 Tahap-tahapan model pengembangan ADDIE (Piskurich, 2000: 29) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

1. Analyze (analisis)  

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis berupa wawancara yang 

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober dan 9 November 2017, peneliti 

mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah. Kompetensi yang 

digunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang khusus 

kelas I dan IV sebagian masih menggunakan kurikulum KTSP. Materi 

yang di sampaikan kepada siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum 

yang berlaku. 

Pada saat penelitian karakteristik siswa sangat bermacam-macam, 

seperti mendengarkan, bercanda dengan teman dan sebagainya. Tetapi 

saat pendidik mengajar menggunakan media siswa sangat 

memperhatikan, sangat antusias dalam proses pembelajaran tersebut. 

Dengan adanya kegiatan ini peneliti memahami, jika siswa 

membutuhkan media pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar. 

1. Analyze 

 (analisis) 

4. Implement  

(implementasi) 

5. Evaluate 

(evaluasi) 

3. Development 

(pengembangan) 

 

 2. Design  

(desain) 

 

Upan balik 
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Media yang digunakan dalam pembelajaran berupa bahan cetak, 

sehingga membuat siswa mudah bosan, sesekali pendidik 

menggunakan media power point. Keterbatasaan media yang dimiliki 

oleh sekolah membuat pendidik kesulitan dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan permasalah tersebut perlu diadakan perancangan untuk 

pengembangan media. Media yang dikembangkan peneliti ini berupa 

media pop-up pada pembelajaran tematik. 

2. Design (desain) 

 Pada tahap desain ini didesain sedemikian rupa agar media yang 

dikembangkan lebih menarik perhatian siswa. Media ini didesain 

sebagai berikut :  

a. Media ini dirancang untuk siswa kelas 4 SD. Dengan jumlah 34 

siswa. 

b. Materi yang digunakan yaitu tema indahnya keragaman di 

negeriku, subtema satu keragaman suku dan agama. Dengan 

adanya media ini diharapkan siswa tertarik, mudah memahami 

materi agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan tuntutan 

kompetensi. 

c. Materi yang disampaikan di desain seperti buku ensiklopedia 

yang berisi tentang kergaman suku dan agama di Indonesia, yang 

dibuat bisa berdiri, digeser atau ditarik. 

d. Media ini di kembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang 

dilakukan saat observasi. 
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3. Development (pengembangan)  

Pada tahap pengembangan ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan materi pembelajaran, gambar-gambar ilustruasi, 

selanjutnya digabungkan proses pembuatan media dilaksanakan 

hingga media yang didesain jadi.  

b. Pembuatan angket untuk dinilai oleh para ahli media, ahli materi, 

praktisi pembelajaran, serta respon dari siswa. Angket yang dibuat 

ini untuk penilaian kevalidan produk media yang dibuat oleh 

peneliti. Sedangkan angket respon siswa yang berisi kemenarikan 

media terhadap siswa. 

c. Validasi pembuatan media pembelajaran pop-up ini dilakukan oleh 

para ahli. Tujuan dilaksanakan validasi media ini untuk 

mendapatkan penilaian, saran, pendapat dari para ahli untuk 

mengetahui kekurangan media yang telah di kembangkan. 

d. Media yang telah divalidasi dan diberi penilaian dari para ahli. 

Media akan dikembangkan jika media yang dibuat sudah 

memenuhi syarat selanjutnya media dilanjutkan ketahap 

selanjutnya. 

4. Implement (implementasi) 

 Pada tahap implementasi ini dilaksanakan di SDN Tlekung 02 kota 

Batu dengan mengambil sampel kelas IV sebanyak 34 siswa. Pada 

tahap uji coba ini peneliti melihat respon siswa terhadap media. siswa 

juga akan diberikan angket respon terhadap media pembelajaran 

tersebut guna untuk mengetahui tingkat kemenarikan media tersebut. 
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Kegiatan wawancara dilakukan dengan guru observasi sebagai evaluasi 

respon siswa terhadap penggunaan media pop-up. 

5. Evaluate (evaluasi)  

 Evaluasi merupakan tahapan akhir yang nantinya akan dijadikan 

sebagai tolak ukur bahwa media yang dikembangkan sudah layak 

untuk digunakan. Evaluasi formatif dilakukan guna untuk 

mendapatkan data pada setiap tahapan yang digunakan dalam 

perbaikan media yang dikembangkan. Evaluasi ini digunakan selama 

dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan 

penggunaan media pop-up. Evaluasi formatif ini dilakukan setelah 

pembelajaran selesai berupa soal materi tentang pembelajaran tersebut. 

Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah materi yang 

disampaikan telah habis dan digunakan untuk mengetahui hasil respon 

siswa terhadap media pop-up, ulangan harian maupun ulangan tengah 

semester dan ulangan akhir semester. Evaluasi sumatif ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh media yang dikembangkan terhadap hasil 

belajar dan kualitas pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tlekung 02 kota Batu yang 

beralamatan di Jalan Raya Tlekung No.15 Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu, Jawa Timur. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester II (genap) pada tahun 

ajaran 2017/2018. 
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3. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian pengembangan media pop-up akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Subjek uji coba validasi  

Pada subjek uji coba validasi ini, dilakukan oleh para ahli 

media pembelajaran, dosen ahli materi, praktisi pembelajaran dan 

siswa kelas IV. Penjelasan subjek uji coba validasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli 

No      Subjek uji coba             Kriteria                  Bidang ahli 

1         Dosen ahli media            Lulusan S2             Ahli media 

2         Dosen ahli materi           Lulusan S2              Ahli materi 

3         Gurun Kelas                   Lulusan S-1             Praktisi pembelajaran 

 4        Siswa                              Siswa SD                 Pembelajaran siswa SD 

 

b. Subjek Implementasi Media 

Subjek implementasi pengembangan media ini 

menggunakan siswa kelas IV serta guru  kelas IV SDN Tlekung 

02 kota Batu. Uji coba ini dilaksanakan dengan 34 siswa. Siswa 

kelas IV juga akan diberikan angket penilaian. Angket ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar respon siswa terhadap 

media yang digunakan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan 

guru kelas IV sebagai guru observasi sebagai respon evalusi siswa 

saat  menggunakan media pop-up. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam pengembangan yang disusun dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Teknik pengumpulan data ini digunakan teknik wawancara untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan dalam menemukan permasalahan 

yang akan diteliti. Wawacara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang 

lebih spesifik dalam responden ini adalah guru kelas IV SDN Tlekung 

02 Kota Batu. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 9 November 

2017, wawancara ini bermaksud untuk mengenai proses pembelajaran 

yang digunakan di kelas IV SDN Tlekung 02 Kota Batu. 

2. Angket  

Penyebaran angket ini digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan 

serta kemenarikan media pembelajaran yang dikembangkan. Sasaran 

angket ini untuk ahli media, ahli materi serta praktisi pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil kevalidan media yang dibuat. 

Angket juga diberikan kepada siswa kelas IV SDN Tlekung 02 Kota 

Batu untuk mengetahui hasil kemenarikan media.  

3. Observasi  

Kegiatan observasi dilaksanakan untuk menganalisis kebutuhan. 

Kegiatan observasi ini juga digunakan saat uji coba. Observasi ini 

berkaitan untuk penggunaan media yang telah dikembangkan dalam 
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proses pembelajaran berisikan catatan pada saat melakukan uji coba 

produk. 

4. Dokumentasi  

Pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi data untuk 

implementasi media maupun foto yang berkaitan dengan pelaksanaan 

implementasi sebuah media pembelajaran yang telah di kembangkan. 

E. Instrument Penelitian  

Instrument penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. Lembar  Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan dengan narasumber guru kelas IV SD 

Tlekung 02 Kota Batu,  dalam proses kegiatan ini menanyakan tentang 

proses pembelajaran serta kelayakan media pembelajaran yang telah 

dibuat. Media yang dibuat apakah dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan wawancara ini dilakukan setelah uji coba 

media yang dibuat. 

2. Lembar Angket 

Lembat angket ini digunakan untuk mengetahui, kevalidan media, 

kemenarikan media ini dari ahli materi, ahli media, praktisi 

pembelajaran, serta siswa kelas IV SDN Tlekung 02 Kota Batu. 
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Tabel 3.2 Angket Penilaian Ahli Materi  

Kategori Penilaian                                              Pertanyaan 

 

Kesesuaian materi  

1. 

2. 

3. 

Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

Media relevan dengan materi yang diperlajari 

Isi materi sesuai dengan kompetensi dasar 

Isi materi sesuai dengan indikator 
  4. 

5. Tujuan pembelajarn sesuai dengan indikator 

6. Kelengkapan materi 

7. Keluasan materi 

8. Kedalaman materi yang disajikan 

9. Penyajian materi  mudah dan jelas dipahami 

10. Kejelasan contoh yang diberikan  

Penyajian  11. Keterlibatan peserta didik 

Pedukung 

penyajian 

12 Contoh-contoh soal dalam kegiatan 

 13. Daftar pustaka dan sumber gambar 

Mendorong 

keingintahuan 

14. Mendorong rasa ingin tahu  

15. Menciptakan kemampuan bertanya 

 16.  Ketepatan struktur kalimat 

Bahasa  17. Keefektifan kalimat  

 18. Bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan 

siswa 

 19. Ketepatan ejaan  

 20. Bahasa mudah dipahami 

(Sumber: Tegeh, 2014: 90 dimodifikasi kembali oleh peneliti)                    

Tabel 3.3 Angket Penilaian Ahli Media  

Kategori penilaian  Pertanyaan  

Pemakaian font 1 Huruf yang digunakan mudah dibaca 

 2 Tidak menggunakan banyak kombinasi jenis huruf 

 3 Ukuran huruf media mudah dibaca 

 4 Spasi antar baris susunan teks normal 

 5 Spasi antar huruf normal 

 6 Kualitas teks 

Warna  7 Penggunaan warna bervariasi 

 8 Warna tidak mempengaruhi isi materi 

Desain  9 Tampilan media menarik 

 10 Media aman digunakan 

 11 Media kuat dan tidak gampang  rusak 

 12 Media mudah dibawah dan dipindah 

 13 Kreatif dan dinamis 

 14 Ketepatan ilustrasi yang digunakan dalam cover 

 15 Kualitas gambar yang digunakan 

 16 Ketepatan ukuran gambar 

 17 Ketepatan penempatan gambar 

Grafik  18 Penggunaan judul menarik siswa untuk belajar 

 19 Kesesuaian gambar dengan materi 

 20 Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan gambar 

tidak mengganggu pemahaman 

(Sumber: Tegeh, 2014: 90 dimodifikasi kembali oleh peneliti) 
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Tabel 3.4 Angket Praktisi Pembelajaran 

Aspek penilaian Pertanyaan  

Kurikulum  1. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

 2. Media  relevean dengan materi yang dipelajari siswa  

Isi Materi 3. Materi sesuai dengan kompetensi inti  

 4 Materi sesuai dengan kompetensi dasar 

 5. Isi materi memiliki konsep yang benar 

 6. Bagaimana kejelasan materi yang disampaikan  

 7. Bagaimana urutan penyajian  

 8. Contoh yang diberikan mampu memahami materi 

 9. Bagaimana tingkat kesesuaian gambar dengan materi 

 

Pembelajaran  

10. Media digunakan untuk pembelajaran individu dan 

kelompok 

 11. Materi mudah dipahami  

Interaksi  12. Media mudah digunakan 

13. Bagaimana tampilan media 

Umpan balik 14. Ketertarikan siswa dalam penggunaan  

 15. Media  Pengguna tidak bosan menggunakan media 

(Sumber: Tegeh, 2014: 90 dimodifikasi kembali oleh peneliti) 

Tabel 3.5 Angket Respon Siswa 

Kategori Pertanyaan 

Pengguna  1. Media pop-up  mudah digunakan 

Media pop-up aman untuk digunakan 2. 

3. Media pop-up ini sangat menarik 

4. Senang menggunakan media pop-p 

5. Media pop-up membantu dalam memahami materi  

6. Media membuat siswa semangat belajar 

7. Saya ingin memiliki media ini 

8. Saya sangat tertarik dengan media poo-up 

 

(Sumber: Tegeh, 2014: 90 dimodifikasi kembali oleh peneliti) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan data 

informasi yang berupa saran, kritik yang terdapat pada angket yang 

sesuai dengan pengembangan media, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, ketepatan kurikulum, ketepatan isi media, pemakaian 
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bahasa, desain tampilan serta penggunaan media. Analisis ini 

dikembangakan secara deskriptif kualitatif yang dapat dijadikan acuan 

untuk perbaikan media yang akan dikembangkan. Analisis ini juga 

digunakan untuk mengetahui hasil kemenarikan produk yang 

dikembangkan. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data 

yang terkumpul dari angket. Nilai yang diperoleh dari ahli media, ahli 

materi, praktisi pembelajaran. Analisis media juga digunakan menguji 

kevalidan media pembelajaran yang dikembangkan dan menguji media 

ini. Respon siswa juga menggunakan analisis kuantitatif untuk 

mengetahui seberapa besar kemenarikan media terhadap siswa. 

a. Analisis angket respon siswa 

Data yang digunakan dari angket yang telah disebar kepada siswa, 

selanjutnya data dikekolah dengan menggunakan data analisis 

kuantitatif untuk menguji kemenarikan media yang dikembangkan. 

Angket siswa diukur menggunakan skala guttman. 

Tabel 3.6 Penilaian Skala Guttman 

No                    Nilai Keterangan 

1 Nilai 1 Jawaban Ya 

2 Nilai 0 Jawaban Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2016: 96) 

Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

Persentase = 
  

   
 x 100 % 

Keterangan : 
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∑x =  jumlah skor  

SMI = skor maksimal ideal 

Tabel 3.7 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi  

Tingkat pencapaian                 Kualifikasi                 Keputusan  

81 – 100 %                              Sangat Baik                Tidak perlu direvisi 

61 – 80 %                                Baik                            Tidak perlu  direvisi 

41 – 60 %                                Cukup                          Perlu direvisi 

21 – 40 %                                Kurang                         Perlu direvisi 

< 20   %                                 Sangat kurang               Sangat tidak praktis 

Sumber : Prosedur Penelitian (Arikunto, 2006: 56) 

b. Analisis angket untuk ahli dengan skala likert 

Kriteria masing-masing skala penilaian dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kriteria Skala Penilaian  

No  Skor  Keterangan  

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

2. Skor 3 Setuju/baik/positif/ sesuai/mudah/layak 

3. Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negative/kurang   

setujuh/kurang paham/kurang layak 

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/sangat kurang baik/sangat kurang 

sesuai/sangat kurang menarik/sangat kurang paham/sangat 

kurang layak. 

(Sumber : (Arikunto, 2006: 45 dengan modifikasi peneliti) 

Teknik analisis untuk mengelolah data hasi review ahli media, ahli materi 

dan ahli pembelajaran. 

   Persentase = 
  

   
 x 100 % 

Keterangan : 

∑x =  jumlah nilai 

SMI = skor maksimal ideal 
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Tabel 3.9 Tingkat Pencapain dan Kualifikasi 

Tingkat pencapaian                      Kualifikasi                 Keputusan  

81 – 100 %                                     Sangat Baik                Tidak perlu direvisi 

61 – 80 %                                       Baik                            Tidak perlu  direvisi 

41 – 60 %                                       Cukup                          Perlu direvisi 

21 – 40 %                                      Kurang                         Perlu direvisi 

< 20   %                                       Sangat kurang               Sangat tidak praktis 

Sumber : Prosedur Penelitian (Arikunto, 2006: 56) 

Berdasarkan tabel tinngkat pencapaian dan kualifikasi diatas 

menyatakan bahwa jika hasil validasi menunjunkkan angkah persentasi 

61% atau lebih dari maka produk yang telah dikembangkan dinyatakan 

layak. Dengan begitu produk yang dikembangkan ini dinyatakan layak dan 

tidak pelru revisi. 




