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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah yang 

digunakan untuk mengembangkan suatu produk tertentu dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (Reseacrh and 

Development). Reseacrh and Development merupakan jenis penelitian yang 

menghasilkan suatu produk bukan menguji sebuah teori. Research and 

Development juga merupakan rangkaian proses dalam rangka untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah 

ada (Trianto, 2010). 

Pengembangan yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian 

pengembangan yang menghasilkan produk media bahan cetak PIPI (Pillow 

Picture) berupa bantal bergambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

media PIPI (Pillow Picture) untuk gerakan literasi di sekolah dasar. Model 

pengembangan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis (analyze), desain 

(design), pengembangan (development), implementasi (implementation) dan 

evaluasi (evaluation) (Tegeh, I Made dkk, 2014 : 42). Produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan model ADDIE ini akan diujicobakan di SDN Sumbersari 1 

Malang pada kelas I. 

Peneliti menggunakan model ADDIE dikarenakan model pengembangan 

ADDIE merupakan model yang efektif, dinamis dan efisien. Model ADDIE ini 



33 

 

dikembangkan secara sistematis sebagai usaha untuk memcahkan masalah belajar 

sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Model ADDIE memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari model ADDIE adalah sederhana 

dan mudah untuk dipelajari dengan sistematis, model ini juga dirancang secara 

terstruktur namun begitu model ADDIE tetap memiliki kelemahan yaitu memiliki 

jangka waktu yang lumayan panjang pada saat melaksanakan tahap analisis. 

Adapun langkah penelitian pengembangan Model ADDIE dalam 

penelitian ini dapat di lihat pada gambar 3.1 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE (Sumber: Tegeh I Made dkk, 2014: 42) 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Sesuai dengan model pengembangan media PIPI (Pillow Picture) yang 

digunakan, prosedur pengembangan media PIPI (Pillow Picture) terdiri dari lima 

tahap seperti yang dikemukakan oleh Tegeh, I Made dkk, (2014 : 42) yaitu. 
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1. Tahap Analisis (Analyze) 

Kegiatan pertama pada tahap analisis ini adalah menganalisis perlunya 

pengembangan media baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan media pembelajaran baru dalam artiaan melakukan analisis 

kebutuhan mengenai proses kegiatan literasi dan penggunaan media untuk 

gerakan literasi di SDN Sumbersari 1 Malang, sehingga peneliti dapat mengetahui 

kebutuhan apa yang diperlukan dalam pelaksanaan gerakan literasi membaca buku 

non pelajaran sebelum pembelajaran dimulai dan peneliti dapat mengembangkan 

media yang sesuai untuk peserta didik, hal tersebut dapat menunjang peneliti 

untuk memperoleh data. 

Peneliti melakukan wawancara secara detail kepada wali kelas I di SDN 

Sumbersari 1 Malang pada tanggal 30 Oktober 2017, sehingga peneliti dapat 

mengetahui kebutuhan peserta didik. 

2. Tahap Desain (Design) 

Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi untuk siapa media PIPI 

(Pillow Picture) diberikan. Setelah itu harus menentukan isi dari media yang akan 

dikembangkan. Isi yang digunakan dalam media ini terdiri dari cerita bergambar 

yang didalamnya terdapat gambar-gambar yang sesuai dengan teks ceritanya.  

Tahap awal setelah menentukan isi cerita peneliti menuliskannya dalam 

bentuk storyboard, kemudian tahap mendesain gambar sesuai dengan storyboard 

yang telah dibuat dimulai dengan membuat karakter tokoh, desain gambar dibuat 

secara manual dengan menggunakan pensil dan kertas yang kemudian gambar 

manual tersebut di ubah dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi 
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dalam bentuk vektor. Setelah berubah dalam bentuk vektor akan dilakukan proses 

pewarnaan pada gambar. 

Media PIPI (Pillow Picture) tidak hanya berisi tentang cerita bergambar 

namun terdapat pertanyaan mengenai isi cerita yang ada didalamnya. Tidak hanya 

itu saja, dalam media PIPI (Pillow Picture) akan terdapat puzzle huruf, benar atau 

salah, dan puzzle gambar. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari tahap desain. Pada 

tahap ini hal yang dilakukan adalah mengembangkan desain yang telah di rancang 

peneliti kedalam bentuk fisik berupa produk nyata. Produk ini berupa media PIPI 

(Pillow Picture), kemudian setelah mengembangkan media hal yang dilakukan 

adalah  melakukan validasi desain media PIPI (Pillow Picture) yang dilakukan 

oleh ahli media dan praktisi pembelajaran. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini  dilakukan dengan diujicobakannya produk pengembangan. 

Implementasi diterpakan setelah hasil produk yang sudah dikembangkan oleh 

peneliti dan divalidasi oleh para ahli. Tahap implementasi dilakukan pada peserta 

didik kelas I di SDN Sumbersari 1 Malang dengan melakukan uji coba kelompok 

kecil dengan 8 peserta didik dan uji coba kelompok besar dengan 16 peserta didik. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui kualitas media yang telah dikembangkan. Data yang diperoleh 

dievaluasi dan digunakan peneliti untuk menyempurnakan produk yang 

dikembangkan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang yang beralamatkan 

di Jalan Bendungan Sigura-gura Gg 1 Nomor 11, Kecamatan Lowokwaru, 

Kabupaten Malang. Alasan dilakukan penelitian pengembangan di SDN ini adalah 

karena peneliti ingin membantu guru untuk memfasilitasi peserta didik untuk 

gerakan literasi pada jenjang sekolah dasar dengan menggunakan media 

pembelajaran, lokasi sekolah ini terletak tidak jauh dari rumah penduduk dan jalan 

raya, lingkungan sekolahnya pun dapat dikatakan sangat luas dan bersih. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada salah satu kegiatan 

literasi dasar yaitu membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum dimulai 

proses pembelajaran dengan menerapkan media PIPI (Pillow Picture) tahun 

ajaran 2017/2018 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pengembangan media PIPI (Pillow Picture) sebagai 

berikut: 

a. Subjek uji coba validitas 

Subjek uji coba validitas untuk media pembelajaran PIPI (Pillow Picture) 

terdiri dari dosen ahli media pembelajaran di Universitas Muhammadiyah 

Malang dan praktisi pembelajaran guru kelas I di SDN Sumbersari 1 Malang. 

Subjek uji coba ahli ini memiliki kriteria secara akademis, yaitu dosen ahli 

media merupakan dosen media dan sumber belajar di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang memiliki pengalaman mengajar minimal 5 
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tahun. Subjek uji coba praktisi pembelajaran guru kelas I di SDN Sumbersari 

1 Malang ini memiliki kriteria berpengalaman dan memiliki kompetensi di 

bidang yang akan divalidasi. 

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli 

No. Subjek Validasi Nama 

1. Dosen Ahli Media Pembelajaran Dian Fitri Nur Aini, M.Pd 

2. Praktisi Pembelajaran Andayani, S.Pd 

 

b. Subjek Uji Coba Kelompok Kecil 

Subjek Uji Coba Kelompok Kecil peneliti menggunakan 8 peserta didik kelas 

I SDN Sumbersari 1 Malang. Uji coba produk pengembangan media PIPI 

(Pillow Picture) ini digunakan untuk mengetahui reaksi peserta didik dan 

mendata segala informasi yang digunakan untuk menyempurnakan produk 

pengembangan. 

c. Subjek Uji Coba Kelompok Besar 

Subjek Uji Coba Kelompok Besar adalah peserta didik kelas I SDN 

Sumbersari 1 Malang dengan jumlah peserta didik 16. Peserta didik dan guru 

kelas I menjadi sasaran uji coba dan mengisi angket penilaian terhadap media 

PIPI (Pillow Picture). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Observasi dilakukan di SDN Sumbersari I Malang tepatnya pada kelas 1. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu 

dan merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. 

Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal spesifik yang memerlukan 

jawaban dari Guru Kelas I SDN Sumbersari 1 Malang. Hal spesifik yang 

dimaksudkan adalah media yang selama ini digunakan oleh guru dan peserta didik 

untuk gerakan literasi sekolah. 

3. Angket 

Angket yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengetahui kevalidan media yang dikembangkan, dan respon peserta didik. Ada 2 

jenis angket yang digunakan peneliti yaitu angket validasi dan respon pengguna. 

Angket validasi digunakan sebagai teknik untuk memperoleh penilaian kevalidan 

dari tim ahli yang dikembangkan. Sasaran angket validasi media pipi (pillow 

picture) ini pada 1 ahli media dan 1 praktisi pembelajaran guru kelas I SDN 

Sumbersari 1 Malang. Hasil dari validasi produk oleh tim ahli selanjutnya 

digunakan untuk perbaikan agar menghasilkan media yang jauh lebih baik. 

Angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui keefektifan media yang 

dikembangkan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Dalam dokumentasi ini dilakukan pengumpulan data 
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berupa hasil implementasi media yang dikembangkan, foto yang berkaitan dengan 

pelaksanaan implementasi media dan proses pembuatan media. 

Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan implementasi 

di SDN Sumbersari 1 Malang berupa foto proses implementasi media PIPI 

(Pillow Picture) beserta video. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penilaian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Penilaian ini dilakukan pada saat implementasi media kepada peserta 

didik dengan menggunakan media PIPI (Pillow Picture). 

Tabel 3.2 Aspek observasi analisis kebutuhan 

No Pertanyaan 

1. Peserta didik antusias dalam membaca 

2. Guru menggunakan metode untuk membuat peserta didik gemar membaca 

3. Peserta didik tertarik dengan membaca 

4. Guru menggunakan media dalam untuk melaksanakan kegiatan gerakan literasi 

di sekolah 

6. Media dapat membantu guru melaksanakan kegiatan gerakan literasi di sekolah 

7. Perlu adanya pengembangan media 

8. Media yang digunakan memudahkan peserta didik dalam membaca 

9. Media dapat memotivasi peserta didik 

10. Media yang digunakan berupa media PIPI (Pillow Picture) 

 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan pada awal penelitian yang akan dilaksanakan 

secara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan guru kelas I SDN Sumbersari 1 

Malang mengenai permasalahan yang dialami sebelum menggunakan media PIPI 

(Pillow Picture). Adapun pedoman wawancara analisis kebutuhan yang 

digunakan peneliti disajikan dalam tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3 Aspek wawancara analisis kebutuhan 

No Pertanyaan 

1. Apakah SDN Sumbersari 1 Malang sudah menerapkan gerakan literasi sekolah 

2. Bagaimana antusisa peserta didik dalam literasi membaca buku non pelajaran 

sebelum pembelajaran dimulai 

3. Cara seperti apa yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan gerakan literasi 

di sekolah 

4. Apakah kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan gerakan literasi di 

sekolah 

6. Apakah guru kelas I pernah menggunakan media PIPI (Pillow Picture) dalam 

melaksanakan gerakan literasi 

7. Media apa saja yang sebelumnya digunakan guru dalam melaksanakan gerakan 

literasi 

8. Bagaimana pengaruh/efek penggunaan media dalam melaksanakan gerakan literasi 

9. Apa saja kekurangan media tersebut dalam melaksanakan gerakan literasi 

10. Media PIPI (Pillow Picture) dibutuhkan atau tidak untuk gerakan literasi di Sekolah 

Dasar 

 

3. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 jenis yaitu angket 

validasi, angket respon guru dan angket peserta didik. 

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari media 

yang dikembangkan oleh peneliti selain itu angket validasi juga digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang ketepatan desain media PIPI (Pillow 

Picture), ketepatan isi atau materi, dan kemenarikan media yang 

dikembangkan. Berikut adalah kisi-kisi instrument : 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Media 

No. Aspek Penilaian Nomor Pertanyaan 

1.  Pewarnaan 1-2 

2. Pemakaian kata atau bahasa (text layout) 3-6 

3. Grafis (Graphics), Desain (Interface) 7-15 

 
Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Validasi Praktisi Pembelajaran 

No. Aspek Penilaian Nomor Pertanyaan 

1.  Penyajian materi pada media 1-4 

2. Kemenarikan media 5-8 

3. Keterlibatan peserta didik 9-15 
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b. Angket Respon Peserta didik 

Angket respon peserta didik digunakan untuk memperoleh data mengenai 

respon peserta didik dalam penggunaan media. Adapun aspek penilaian yang 

digunakan dalam angket peserta didik disajikan dalam tabel 3.6 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik 

No. Kriteria Nomor Pertanyaan 

1.  Penggunaan Media 1 

2. Isi 2-3 

3. Respon Pengguna 4-8 

4. Keinginan memiliki media 9-10 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh dari hasil foto dan video dari awal sampai 

berakhirnya penelitian, kisi-kisi dokumentasi diperoleh dari checklist sebagai 

berikut. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Panduan Dokumentasi 

No. Nama Dokumen yang Dibutuhkan Ada Tidak Ada 

1.  Observasi analisis kebutuhan   

2. Rancangan media    

3. Deskripsi media PIPI (Pillow Picture)   

4. Foto penelitian implementasi 

kelompok kecil 

  

5. Foto penelitian implementasi 

kelompok besar 

  

6. Video penelitian implementasi 

kelompok kecil 

  

7. Video penelitian implementasi 

kelompok besar 

  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan 

analisis data kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini penjelasan mengenai teknik 

analisi data yang digunakan oleh peneliti. 
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1. Analisis Data Kuantitatif. 

Analisis data kuantitatif diperoleh dari data yang terkumpul dari angket 

kevalidan media, respon guru dan respon peserta didik di SDN Sumbersari 1 

Malang pada kelas I. Angket akan menunjukan gambaran mengenai media yang 

akan dikembangkan oleh peneliti. 

a. Analisis kevalidan media 

Angket validasi memuat beberapa deskriptif yang berisi pertanyaan atau 

pernyataan yang jawabannya berbentuk penerimaan maupun penolakan. Data 

yang diperoleh berasal dari validator yang kemudian dianalisis untuk menguji 

validitas mengenai media PIPI (Pillow Picture) yang akan dikembangkan 

oleh peneliti. Angket validasi dianalisis dengan skala Likert yang 

menggunakan skala 1-4 dengan pedoman penilaian seperti pada tabel 3.8 

berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat baik/ selalu/ sangat positif/ sangat layal/ sangat setuju/ sangat bermanfaat/ 

sangat memotivasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Skor 3 Baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ memotivasi 

3. Skor 2 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup menarik/ cukup 

layak/ cukup bermanfaat/ cukup memotivasi 

4. Skor 1 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ 

kurang layak/ kurang bermanfaat/ kurang memotivasi 

 Sumber : Sugiyono, 2015 : 134 dengan modifikasi peneliti 

Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan rumus di bawah ini: 

 

 

Analisis rata-rata kriteria validasi dengan menggunakan skala Likert. Hasil 

analisis lembar validasi digunakan untuk mengetahui interpretasi skor angket 

validasi media. 

 

Presentase = 
Jumlah skor penilaian

Skor penilaian maksimal 
 x 100 % 
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Tabel 3.9 Kriteria Kevalidan Data Angket Ahli Media dan Praktisi Pembelajaran 

No Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 81 – 100 % Sangat baik Sangat layak 

2. 61 – 80 % Baik Layak 

3. 41 – 60 % Cukup baik Cukup layak 

4. 21 – 40 % Kurang baik Kurang layak 

5. < 20 % Sangat kurang baik Tidak layak 

 Sumber : Arikunto, 2010 : 244 dengan modifikasi peneliti 

Jika hasil validasi menunjukan presentase kurang dari 60 % maka media 

yang dikembangkan peneliti dinyatakan belum valid maka perlu direvisi dan 

diujicobakan kembali dan apabila presentase lebih dari 60% media sudah dapat 

dikatakan valid. 

b. Analisis Data Respon Peserta Didik 

Data respon peserta didik dapat diperoleh dari respon peserta didik 

kemudian dianalisis untuk menguji kemenarikan media PIPI (Pillow Picture) 

yang sedang dikembangkan. Angket respon peserta didik dianalisis dengan 

skala guttman yang menggunakan pedoman penilaian menggunakan rumus 

dibawah ini: 

  
∑ 

∑  
        

Keterangan : 

P  = Persentase 

∑   = Jumlah nilai Jawaban responden dalam satu item 

∑      = Jumlah Skor Ideal dalam satu item 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 2 Tidak 

  Sumber : Sugiyono. 2015 : 139 dengan modifikasi peneliti 
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Hasil perolehan angket peserta didik digunakan untuk mengetahui respon 

positif peserta didik terhadap media yang dikembangkan peneliti dengan 

menggunakan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Interprestasi skor angket respon peserta didik 

No Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 81 – 100 % Sangat baik Sangat layak 

2. 61 – 80 % Baik Layak 

3. 41 – 60 % Cukup baik Cukup layak 

4. 21 – 40 % Kurang baik Kurang layak 

5. < 20 % Sangat kurang baik Tidak layak 

 Sumber : Arikunto, 2010 : 244 dengan modifikasi peneliti 

2. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah hasil data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan angket dimana data tersebut akan 

dikelompokkan berdasarkan data yang diperoleh. Data kualitatif yang 

dikelompokkan berupa tanggapan, kritik dan saran perbaikan serta revisi produk 

pengembangan media PIPI (Pillow Picture). Adapun langkah-langkah dalam 

teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data berupa catatan saat 

melakukan observasi sesuai dengan analisis kebutuhan mengenai penggunaan 

media PIPI (Pillow Picture) berdasarkan pengembangan media PIPI (Pillow 

Picture) dan respon perserta didik terhadap pengembangan media PIPI 

(Pillow Picture). Data yang diperoleh peneliti akan digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam pengembangan media PIPI (Pillow Picture). 

b. Reduksi Data 

Semua data yang diperoleh mulai dari awal hingga akhir harus terkumpul 

dengan baik karena pada langkah reduksi data ini data yang telah terkumpul 
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akan dirangkum secara keseluruhan untuk menemukan pokok masalah atau 

fokus masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. 

c. Penyajian Data 

Semua data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat 

yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penyajian data mendeskripsikan 

tentang penggunaan media PIPI (Pillow Picture) dan aktifitas yang dilakukan 

peserta didik. 

d. Penggambaran Kesimpulan 

Tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang telah 

diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang akan dikaji 

oleh peneliti. 

 


