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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian 

ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). Model penelitian 

ADDIE merupakan salah satu jenis model penelitian pengembangan. Model 

ADDIE disusun dengan urutan yang sistematis untuk upaya pemecahan masalah 

peserta didik yang berkaitan dengan sumber belajar yang berkaitan dengan 

karakteristik peseta didik. Model ADDIE memiliki lima langkah tahapan yang 

mudah dipahami dan ditujukan untuk mengembangkan produk seperti bahan ajar, 

modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya (Tegeh, 

dkk, 2014 : 41). Model ADDIE memberi peluang untuk melakukan pada setiap 

tahapan model pengembangan. Hal tersebut dengan tujuan meminimalisir tingkat 

kesalahan pada produk yang dikembangkan (Tegeh, 2014: 41). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE (Tegeh, 2014: 42) 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Pada model penelitian pengembangan ADDIE memiliki 5 tahapan, yaitu: 

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development),

Analyze 

Implement Evaluate Design 

Develop 
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 implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Tahapan dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Dalam tahap analisis pada model ADDIE ini yang dilakukan ialah a) 

menganalisis Kompetensi Dasar yang diperlukan peserta didik yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan materi Tematik Tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 1 

dan 2 kelas II Sekolah Dasar; b) melakukan analisis kebutuhan pembelajaran yang 

diperlukan guru saat melakukan pembelajaran melalui hasil observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan; c) melalui hasil wawancara juga observasi 

dapat pula dilakukan analisis mengenai karakter peserta didik saat melakukan 

pembelajaran dikelas  

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Dalam tahap perancangan pada model pengembangan ini meliputi lanjutan 

dari tahapan sebelumnya yaitu tahap analisis. Dalam tahapan perancangan yang 

dilakukan ialah memfokuskan media pembelajaran yang dikembangkan ditujukan 

untuk peserta didik, yang didalamnya mencakup tujuan pembelajaran apa yang 

dinginkan untuk peserta didik, metode yang digunakan saat pelaksaan media, serta 

perancangan timbal balik yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Dalam tahap pengembangan ini merupakan lanjutan dari tahapan perancangan, 

yaitu dalam tahap ini peneliti mulai menyampaikan rancangan media kedalam 

bentuk konkret atau jadi. Dalam tahap perancangan dan analisis sudah ditentukan 

Kompetensi Dasar atau materi, serta kebutuhan guru dan peserta didik dalam
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pembelajaran. Maka hal tersebut dikembangkan berdasarkan tahap-tahap berikut 

ini : 

a) Merancang media sesuai dengan tahapan-tahapan yang peneliti inginkan. 

Setelah itu melakukan koreksi ulang media 

b) Selanjutnya akan dilakukan validasi media yang sudah dikembangkan seperti 

ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. Validasi dari ahli media berisi 

tentang kelayakan media seperti warna yang digunakan, efektivitas media dan 

desain. Validasi dari ahli materi berisi tentang Kompetensi Dasar atau materi 

yang digunakan dalam media, kurikulum yang digunakan, interaksi guru dan 

peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Selain itu validasi dari ahli 

pembelajaran meliputi kurikulum yang digunakan, evaluasi pembelajaran. 

c) Setelah dilakukannya validasi media dari ahli media, ahli materi dan ahli 

pembelajaran. Jika dalam validasi menemukan kesalahan atau kelemahan pada 

media, maka akan dilakukan perbaikan media. 

d) Setelah melalui tahap perbaikan media dan validasi, peneliti membuat angket 

yang berkaitan dengan respon peserta didik terhadap media  

4. Tahap IV Pelaksanaan (Implementation) 

Dalam tahap pelaksanaan model ADDIE ini dilakukan penerapan penggunaan 

media pada Sekolah Dasar. Modul Bergambar Pop Up tema 7 Subtema 1 

Pembelajaran 1 dan 2 ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran menjadi 

lebih efektif, menarik serta dapat membantu meningkatkan antusias peserta didik. 

Tahap pelaksanaan di penelitian ini akan dilakukan di SDN Lowokwaru 3 Malang 

pada kelas II. Selama penerapan berlangsung peneliti membuat catatan kecil yang 

berkaitan dengan media jika ditemui kelemahan untuk dijadikan acuan dalam 
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tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Setelah penerapan media, untuk 

mengetahui respon peserta didik dibagikan angket respon peserta didik mengenai 

media Modul Bergambar Pop Up tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 1 dan 2 yang 

telah digunakan. 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Di tahap evalusi ini merupakan lanjutan dari tahap pelaksanaan 

(implementation). Bila pada tahap pelaksanaan ditemukan kelemahan media maka 

dalam tahap ini dilakukan perbaikan media. Apabila media tidak ditemukan 

kelemahan berarti media siap digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian Modul Bergambar Pop Up dilakukan di SDN 

Lowokwaru 3 Malang. Waktu penelitian Modul Bergambar Pop Up dilakukan 

pada akhir semester genap pada 9 Mei 2018 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data nya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek hdengan 

sistematika fenomena yang diselimdiki. Observasi dapat dilakukan sesaat 

ataupundmungkin dapat diulang (Sukandarrumidi, 2012: 69) 

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ketika 

menggunakan Modul Bergambar Pop Up Tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 1 dan 

2. Dalam observasi peneliti membuat catatan berkaitan dengan hasil observasi, 

yang akan digunakan untuk pengembangan modul dalam penelitian ini 
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b. Wawancara  

Interview atau wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadapan sebcara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya (Sukandarrumidi, 2012: 88) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal lebih mendalam dari responden 

(Sugiyono, 2015: 137) 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan setelah implementasi Modul 

Bergambar Pop Up dilaksanakan dikelas II SD. Wawancara dilakukan bersama 

guru kelas II SDN Lowokwaru 3 Malang yang berkaitan dengan implementasi 

pembelajaran menggunakan Modul Bergambar Pop Up dan respon peserta didik 

saat pembelajaran. 

Wawancara kepada guru ditujukan untuk mengetahui implementasi 

pembelajaran menggunakan Modul Bergambar Pop Up Tema 7 subtema 1 

pembelajaran 1 dan 2. Sedangkan wawancara untuk peserta didik ditujukan untuk 

mengetahui respon kemenarikan peserta didik terhadap pembelajaran 

menggunakan Modul Bergambar Pop Up diambil dari perwakilan potensi 

akademik peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi, sedang dan 

rendah 

c. Angket 

Kuesioner disebut pula angket atau self administrated questioner adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan 

kepada responden untuk diisi (Sukandarrumidi, 2012: 78) 
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket validasi modul dan 

angket respon peserta didik terhadap media Modul Bergambar Pop Up. Angket 

validasi modul ditujukan kepada ahli bahan ajar, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran. Sedangkan angket respon peserta didik ditujukan untuk mengetahui 

respon peserta didik sesudah menggunakan media Modul Bergambar Pop Up.  

4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi 

berupa foto implementasi media yang telah dibuat untuk melengkapi 

pengumpulan data. Dalam dokumentasi peneliti menggunakan alat berupa camera 

untuk melengkapi data ketika implementasi Modul Bergambar Pop Up 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini berisi tentang komponen-komponen 

yang muncul saat implementasi Modul Bergambar Pop Up, baik dari guru 

maupun dari peserta didik. Observasi dilakukan peneliti saat pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan Modul Bergambar Pop Up 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen pedoman observasi implementasi Modul 

Bergambar Pop Up 

No  Variabel Sub variabel Jumlah 

item 

No item Bentuk 

instrument 

1 Pengemba

ngan 

Modul 

Bergamba

r Pop Up 

pada 

pembelaja

ran  

a. Pelaksanaan 

pembelajaran 

2 1, 2 Checklist  

b. Penggunaan Modul 

Bergambar Pop Up 

5 3, 4, 5, 6, 

7 

Checklist 

c. Keterlibatan peserta 

didik dalam 

pembelajaran 

1 12 Checklist 

d. Interaksi guru dan 

peserta didik, peserta 

didik dan peserta 

2 8, 9 Checklist 
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didik 

2 Respon 

peserta 

didik 

a. Motivasi belajar 

peserta didik 

2 11, 13 Checklist 

b. Keterlibatan peserta 

didik terhadap Modul 

Bergambar Pop Up 

1 10 Checklist 

c. Berorientasi kepada 

peserta didik 

1 14 Checklist 

d. Ketersampaian materi 1 15 Checklist 

 

b. Pedoman Wawancara 

Wawancara ditujukan untuk guru kelas II di SDN Lowokwaru 3 Malang. 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan yang disiapkan berkenaan tentang kondisi 

dan subjek yang diteliti. Hasil pedoman wawancara dari guru digunakan oleh 

peneliti sebagai kritik dan saran dalam pengembangan Modul Bergambar Pop Up 

di penelitian ini. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen wawancara untuk guru kelas II SD 

No  Variabel Sub variabel Jumlah 

item 

No item Bentuk 

instrument 

1 Pengembangan 

Modul 

Bergambar Pop 

Up pada 

pembelajaran  

a. Penggunaan 

Modul Bergambar 

Pop Up 

1 1 Tanya jawab 

b. Kesesuaian media 1 6 Tanya jawab 

c. Kesulitan yang 

dialami dalam 

pembelajaran 

2 3, 10 Tanya jawab 

2 Motivasi 

keterbukaan  

a. Motivasi belajar 

peserta didik 

1 4 Tanya jawab  

    

b. Ketertarikan 

peserta didik 

terhadap Modul 

Bergambar Pop 

Up 

1 5 Tanya jawab  

c. Ketersampaian 

materi 

pembelajaran  

4 2, 7, 8, 9 Tanya jawab  

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrument wawancara untuk peserta didik 
No  Variabel Sub variabel  Jumlah 

item  

No item Bentuk 

instrument  

1 Pengoperasian a. Mudah digunakan  2 1, 2 Tanya jawab  
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 modul   b. Tulisan jelas 1 3 Tanya jawab 

2 Respon  a. Menumbuhkan 

motivasi belajar 

1 4 Tanya jawab 

b. Membantu 

pemahaman materi 

2 5, 8 Tanya jawab 

c. Menarik perhatian  2 6, 7 Tanya jawab 

 

c. Lembar Angket 

Lembar angket dalam penelitian ini berkaitan dengan angket validasi dan 

angket respon peserta didik. 

1. Angket Validasi 

Angket validasi terdiri dari angket validasi ahli media, angket validasi ahli 

materi, serta angket validasi ahli pembelajaran. Angket validasi digunakan untuk 

menunjukkan adanya tingkat kevalidan suatu media. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli media 

 
No  Variabel Sub variabel Jumlah 

item 

No item Bentuk 

instrument 

1 Tampilan  a. Warna 1 1 Checklist  

b. Ukuran  1 2 Checklist 

c. Gambar  1 3 Checklist 

d. Kerapian  1 4 Checklist 

e. Ukuran modul 1 5 Checklist 

f. Bahasa  1 6 Checklist 

2 Efisiensi 

Modul 

Bergamba

r Pop Up  

a. Interaksi peserta didik 1 7 Checklist 

b. Petunjuk penggunaan  1 8 Checklist 

c. Umpan balik 

pembelajaran 

1 9 Checklist 

d. Fleksibilitas  1 10 Checklist 

3 Keamanan  a. Media aman 

digunakan  

1 11 Checklist 

b. Ketahanan media  1 12 Checklist 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli materi  

No  Variabel Sub variabel  Jumlah 

item  

No item Bentuk 

instrument  

1 Relevansi 

atau 

kecocokan 

materi  

a. Kesesuaian modul 

dengan kompetensi  

2 1,5 Checklist 

b. Kurikulum  1 2 Checklist 

c. Petunjuk penggunaan 

modul 

1 3 Checklist 

d. Bahasa  1 4 Checklist 
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2 Kelengkapan 

sajian  

a. Kelengkapan materi 

dengan kompetensi   

3 6, 7, 11 Checklist 

b. Materi yang disajikan  2 8,10 Checklist 

c. Umpan balik materi  1 9 Checklist 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli pembelajaran 

No  Variabel Sub variabel  Jumlah 

item  

No item Bentuk 

instrument  

1 

 

Pembelajaran  a. Cara penyajian 

media  

1 1 Checklist 

b. Kesesuaian dengan 

kurikulum 

(pendekatan 

saintifik) 

2 2, 12 Checklist 

c. Tujuan pembelajaran  1 3 Checklist 

d. Isi materi  3 4, 5, 6 Checklist 

e. Interaksi  2 7, 8 Checklist 

f. Umpan balik  1 9 Checklist 

g. Motivasi peserta 

didik 

2 10, 11 Checklist 

 

2. Angket Respon Peserta didik  

Angket respon peserta didik ditujukan untuk mengetahui respon peserta didik 

berkaitan dengan implementasi media. Hasil dari respon peserta didik ini 

bertujuan untuk peneliti mengetahui keberhasilan media yang telah dibuat. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen angket respon peserta didik 

No  Variabel Sub variabel  Jumlah 

item  

No 

item 

Bentuk 

instrument  

1 

 

Pengoperasian 

modul   

c. Mudah digunakan  2 1, 4 Checklist 

d. Tulisan jelas 2 2, 3 Checklist 

2 Respon  d. Menumbuhkan motivasi belajar 3 6, 7, 8 Checklist 

e. Membantu pemahaman materi 1 9 Checklist 

f. Menarik perhatian  1 10 Checklist 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif yaitu antara lain sebagai berikut: 
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a. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara data yang diperoleh dari analisis 

deskriptif kualitatif akan dijabarkan berdasarkan data yang diperoleh secara benar 

adanya. Selanjutnya hasil dari analisis data deskriptif kualitatif akan dijadikan 

acuan untuk perbaikan pengembangan modul Pop Up dalam penelitian ini. 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono, 2015 : 246). Analisis data menurut Miles and 

Huberman ada 3 yaitu : 

1. Reduction  ( Reduksi Data) 

Data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dikumpulkan setelah itu peneliti 

mengalisis data dengan mereduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal 

pokok yang dibutuhkan, memfokuskan data pada hal-hal penting. Dengan 

mereduksi data yang diperoleh akan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data dan memperjelas data yang diperlukan.  

a. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah peneliti melakukan analisis reduksi data, maka selanjutnya peneliti 

melakukan data display atau penyajian data yaitu menyajikan data yang diperoleh 

dalam bentuk deskripsi singkat, bagan dan sejenisnya. 

b. Conclusion Drawing/ Verification (Penyimpulan/Verifikasi) 

Tahapan terakhir yaitu  Conclusion drawing/Verificatian. Pada analisis data 

ini yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebelumnya. 

Penarikan kesimpulan dapat berupa deskripsi dari obyek yang diteliti. 
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2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Sedangkan analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

data yang diperoleh dari hasil angket validasi, yang berkaitan dengan angket 

validasi ahli media, angket validasi ahli materi, serta angket validasi ahli 

pembelajaran serta angket dari respon peserta didik. Analisis kuantitatif dalam 

penelitian ini ada 2 yaitu: 

a. Analisis data angket validasi ahli materi dan angket validasi ahli media 

Analisis data kuantitatif dari angket validasi media ini menunjukkan 

kelayakan Modul Bergambar Pop Up yang dikembangkan dan menguji 

kesesuaian materi didalamnya. Jawaban dari angket validasi ahli materi dan ahli 

media menggunakan skala Likert 

Tabel 3.8 Skala Likert pada angket validasi Ahli Materi dan Validasi Ahli 

Media  

Skala  Nilai  

Sangat setuju/selalu/sangat positif 4 

Setuju /sering/ positif 3 

Tidak setuju/ hampirtidak pernah/ negative 2 

Sangat tidak setuju/ tidak pernah 1 

 

(Sugiyono, 2015 : 94) 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

P = 
∑�

�
 × 100%  

Keterangan : 

P : Presentase 

∑R : Jumlah jawaban keseluruhan yang diberikan responden atau validator 
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N : Jumlah skor ideal 

Adapun kriteria yang digunakan dalam validitas penelitian Modul Bergambar 

Pop Up sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Kriteria Validitas Instrument Ahli 

 
No Tingkat pencapaian (%) Kualifikasi  Keterangan  

1 81 – 100 % Sangat baik Sangatlayak / tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik  Layak / perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup baik Kurang layak / perlu direvisi 

4 21 – 40 % Kurang Tidak layak / perlu direvisi 

5 < 20 % Sangat kurang baik Sangat tidak layak / perlu direvisi  

(Arikunto, 2010 : 44) 

2. Analisis data angket respon peserta didik 

Analisis data kuantitatif dari angket respon peserta didik menunjukkan 

kevalidan Modul Bergambar Pop Up dari respon yang diberikan peserta didik. 

Dati angket respon peserta didik peneliti dapat mengetahui apakah dalam 

pembelajaran menggunakan Modul Bergambar Pop Up peserta didik dapat 

memahami materi dengan baik.  

Jawaban dari angket respon peserta didik menggunakan Skala Likert yang 

dimodifikasi menggunakan Emoticon Smile sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Skala Likert Jawaban dari Angket Respon Peserta Didik 

Skala  Nilai  Keterangan  

 

3 Sangat menarik  

 

2 Menarik  

 

1 Sangat kurang menarik  

Dimodifikasi dari Sugiyono ( 2015 : 94)




