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BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development atau R&D). Menurut Trianto 

(2010:243) penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R & 

D) adalah metode penelitian untuk mengembangkan produk atau 

menyempurnakan produk. Penelitian dan pengembangan ini memiliki tujuan, 

yaitu untuk membuat, menyempurnakan atau mengembangkan produk, salah 

satunya yaitu pengembangan produk pada media pembelajaran. Dalam penelitian 

dan pengembangan ini terdapat beberapa model yang digunakan oleh peneliti 

untuk membuat serta menyempurnakan produk. 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti, berpedoman 

pada model penelitian dan pengembangan (Research and Development atau 

R&D), model ADDIE yang terdapat dalam Tegeh (2014 : 41) model ADDIE 

terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut : (1)Analisis (analyze), 

(2)Perancangan (design), (3)Pengembangan (development), (4)Implementasi

(implementation), dan (5)Evaluasi (evaluation). 

Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

Sumber : Anglanda (dalam Tegeh, 2014) 

Evaluate 

Analyze 

Develop 

Implement Design 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Mengacu dari model penelitian dan pengembangan (R & D) dalam model 

ADDIE menurut Tegeh (2014:41) yang terdiri dari lima langkah atau tahapan 

yang digunakan dalam penelitian. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan 

penelitian pengembangan yang dilakukan, dan sifatnya lebih generik. Alasan 

peneliti memilih model ADDIE karena menurut Tegeh (2014:44) dalam 

pelaksanaanya model ini dijadikan sebagai pedoman untuk membangun perangkat 

pembelajaran yang efektif karena menggunakan prosedur yang sistematis, serta 

dalam penggunaan model ini setiap tahap atau langkahnya mengacu pada tahap 

sebelumnya sehingga memperoleh produk yang efektif  khususnya dalam kegiatan 

belajar mengajar. Model ADDIE dapat digunakan untuk mengembangkan produk 

pengembangan seperti buku ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran serta 

media pembelajaran berupa multimedia atau alat peraga.  

 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Tahap analisis merupakan tahapan pertama pada ADDIE model. Pada 

tahap ini peneliti melakukan beberapa tahapan kegiatan yang meliputi : 

melakukan analisis kompetensi pada peserta didik, yaitu peserta didik memahami 

simbol-simbol dalam pancasila dan mengenal teks laporan, kemudian analisis 

karakteristik peserta didik terkait dengan kapasitas belajarnya, pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang telah dimiliki oleh peserta didik, kemudian keterlibatan 

serta ketertarikan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

aspek lain yang terkait. Hal tersebut dapat diketemukan pada saat melakukan 

observasi di kelas II dan wawancara yang dilakukan oleh guru kelas pada kelas II 



29 
 

 
 

SDN Lowokwaru 03 Malang, dimana dari kegiatan tersebut dapat diketemukan 

bahwa dalam kegiatan belajar mengajar tidak menggunakan media pembelajaran 

berupa produk dan hanya menggunakan media berupa benda konkrit. Kemudian 

analisis materi yang diketemukan pada pembelajaran tematik yaitu peserta didik 

sulit memadukan setiap mata pelajaran dengan fleksibel karena pada saat kegiatan 

pembelajaran tematik berlangsung media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran tematik terbatas. Selain itu 

kesesuaian materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN Lowokwaru 03 

Malang, dapat disimpulkan bahwa sekolah memiliki keterbatasan dalam 

penggunaan serta ketersediaan media yang digunakan khususnya untuk 

pembelajaran tematik. Hasil wawancara terkait dengan media pembelajaran yang 

terdapat di sekolah, dapat disimpulkan bahwa tidak semua dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan media yang disediakan 

oleh sekolah, guru lebih sering menggunakan benda konkrit atau benda nyata 

yang ada disekitar peserta didik daripada menggunakan media berupa produk. 

Berdasarkan pernyataan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa tercapainya tujuan pembelajaran dengan menggunakan sebuah media 

pembelajaran yang efektif, fleksibel, menarik, dan menyenangkan dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap selain itu 

juga dapat meningkatkan ketertarikan, dan keterlibatan peserta didik pada 

kegiatan pembelajaran di kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahap kedua dalam ADDIE model yaitu tahap perancangan atau design. 

Pada tahap desain ini, peneliti menentukan melakukan penelitian dengan 

pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik, menentukan kompetensi atau 

kemampuan khusus yang dicapai oleh peserta didik, bahan ajar yang digunakan, 

strategi pembelajaran yang diterapkan serta media pembelajaran yang digunakan 

sesuai dengan karakteristik kemampuan dan materi pembelajaran. Dalam produk 

ini perlu menghasilkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan Buku 

panduan yang digunakan untuk guru juga peserta didik. RPP ini digunakan 

sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas II SD yang pada penelitian 

ini, pengembangan media pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran yang 

terdapat pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) yang berupa media berbentuk 

gambar-gambar 3 dimensi. Rencana pelaksanaan yang disusun berisi KI, KD, 

Indikator, tujuan, pendekatan dan metode, langkah-langkah pembelajaran, sumber 

dan media, evaluasi, soal-soal dan kunci jawaban. 

 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

a) Pengembangan Media Reading Book Audio (RBA) 

Pengembangan Media Reading Book Audio (RBA) merupakan media yang 

dikembangkan dari media Pop-Up. Media Reading Book Audio (RBA) merupakan 

media pembelajaran yang didesain berupa buku cerita bergambar, namun gambar 

yang terdapat dalam media Reading Book Audio (RBA) berbentuk 3 dimensi, serta 

dalam media terdapat audio atau rekaman suara yang menceritakan isi cerita 
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sesuai dengan gambar yang dibuku dan lagu yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. penambahan lagu-lagu tersebut bertujuan untuk membuat suasana 

belajar yang menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian peserta didik, 

mengingat peserta didik adalah peserta didik kelas rendah. Dalam media Reading 

Book Audio (RBA) juga terdapat catatan-catatan yang sesuai dengan materi dari 

tema yang diajarkan, dan terdapat soal-soal latihan didalam media Reading Book 

Audio (RBA) 

. 

b) Pengembangan Buku Panduan 

Buku Panduan adalah buku yang beirisi cara pembuatan serta penggunaan 

produk media pembelajaran yang dikembangkan. Buku panduan juga disusun 

sebagai petunjuk guru atau tenaga pendidik pada saat menerapkan produk 

pengembangan media pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Tahap keempat pada ADDIE model adalah tahapimplementasi. Pada tahap 

implementasi ini dilaksanakan pada sekolah tertentu yang dipilih oleh peneliti. 

Sekolah yang dimaksud pada penelitian ini adalah SDN Lowokwaru 03 Malang. 

Dalam tahap implementasi terdapat penyampaian materi dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Reading Book Audio (RBA) 

yang telah dikembangkan dari guru atau instruktur kepada peserta didik. 

Implementasi dilakukan pada kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang pada 

semester genap tahun ajaran 2017-2018 pada bulan april untuk kelas IIA dan kelas 

IIC sekolah dasar. Pada tahap implementasi, dihasilkan data mengenai keefektifan 



32 
 

 
 

produk yang dapat diketahui dari guru sebagai pengamat dalam penggunaan 

produk pada saat meyampaikan kegiatan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran, serta untuk mengetahui ketertarikan dan kemenarikan produk dari 

respon peserta didik dan hasil evaluasi setelah menggunakan produk media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir atau tahap kelima yang terdapat dalam model ADDIE 

adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini meliputi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada 

setiap tahapan yang digunakan penyempurnaan, sedangkan evaluasi sumatif 

dilakukan pada akhir progam untuk mengetahui pengaruhnya terhadap siswa, hal 

tersebut merupakan pendapat menurut Tegeh (2014 : 41). Dilakukanya evaluasi 

pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kevalidan produk pengembangan 

yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yang meliputi materi 

yang digunakan, media pembelajaran yang dikembangkan serta evaluasi terhadap 

keefektifan produk media pembelajaran yang dikembangkan.  

a. Ahli Materi 

Ahli materi adalah ahli yang memilki kemampuan serta kompetensi dalam 

pengembangan media pada penggunaan materi pada produk pengembangan. Ahli 

materi dalam pengembangan media Reading Book Audio (RBA) diharapkan dapat 

memberikan saran, masukan serta kritik terkait materi yang akan digunakan dalam 

penelitian sebagai perbaikan serta menyempurnakan produk pengembangan media 

terhadap materi yang digunakan pada produk pengembangan, sehingga materi 
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yang digunakan memiliki kesesuaian dengan media pembelajaran dan peserta 

didik khususnya peserta didik kelas rendah di sekolah dasar.  

 

b. Ahli Media 

Ahli media adalah ahli yang memiliki kemampuan sera kompetensi dalam 

mengembangkan produk pengembangan media juga memiliki pengalaman dalam 

mengembangkan produk media pembelajaran sehingga dalam penialaiannya ahli 

media untuk membantu peneliti menyempurnakan dan memperbaiki produk 

pengembangan media pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran oleh peserta didik di sekolah. Ahli media dalam pengembangan 

media Reading Book Audio (RBA) diharapakan dapat memberikan saran, kritik, 

serta masukan terhadap media pembelajaran untuk mendapatkan perbaikan-

perbaikan, sehingga media Reading Book Audio (RBA) layak digunakan atau 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwaru 03 Malang. Alasan 

dillaksanakannya penelitian di sekolah dasar ini yaitu karena SDN Lowokwaru 03 

Malang perlu untuk dilakukan pengembangan khususnya pengembangan media 

dalam kegiatan pembelajaran. Lokasi SDN Lowokwaru 03 Malang terletak di 

Jalan Sarangan Nomor 1, Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur 65141. Pengambilan data dilakukan atau dilakasanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2017/2018 pada bulan Januari hingga bulan April. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan diperlukan dalam penelitian, 

teknik pengumpulan ini pada hakikatnya berisi cara-cara yang dapat digunakan 

dalam mengumpulkan data. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto dalam Trianto (2010:262) bahwa “metode pengumpul data hakikatnya 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti unuk mengumpulkan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan angket, 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan memusatkan 

perhatian pada suatu objek untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Trianto (2010:266) menjelaskan 

bahwa “observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan 

penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan 

pengecapan”. 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas serta penggunaan media 

pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran pada kelas II SDN Lowokwaru 03 

Malang. Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa pedoman 

pengamatan. 
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2. Wawancara 

Interviu atau wawancara menurut Trianto (2010:266) “adalah suatu bentuk 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara yang dinamakan interviu”. Instrumen yang digunakan dalam 

wawancara adalah berupa pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan pada 

guru kelas II SDN Lowokwaru 03 Malalng untuk mengetahui keadaan kelas, 

penggunaan media pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, dan hasil dari 

penggunaan pengembangan media Reading Book Audio (RBA) pada kelas II SDN 

Lowokwaru 03 Malang.  

 

3. Tes 

Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang 

dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan 

kemampuan dari subjek penelitian, Trianto (2010 : 264). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut berupa soal-soal tes evaluasi yang 

didalamnya berisi butir-butir soal. Tes dalam penelitian ini dilakukan kepada 

siswa kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang, yang dimaksudkan untuk mengetahui 

pencapaian peserta didik setelah menggunakan media Reading Book Audio (RBA). 

 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi seperti yang dinyatakan oleh 

Trianto (2010:278) “dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda”. Dalam penelitian ini, 
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instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Dokumentasi yang 

dilakukan dalam penelitian adalah, pada saat penerapan atau penggunaan dari 

pengembangan media Reading Book Audio (RBA) pada kelas II SDN Lowokwaru 

03 Malang. 

 

5. Kuesioner atau angket 

Menurut pendapat Trianto (2010:265) “angket atau kuesioner adalah 

merode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama 

metodenya”. Angket yang digunakan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk 

mengetahui respon dari responden yaitu ahli materi untuk melihat kesesuaian 

materi dengan media Reading Book Audio (RBA), ahli media untuk mengetahui 

kelayakan media yang akan digunakan pada kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang 

yaitu menggunakan media Reading Book Audio (RBA), pada guru, serta peserta 

didik untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media Reading 

Book Audio (RBA). 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa observasi dengan 

menggunakan pedoman observasi atau pedoman pengamatan, kemudian 

wawancara yang menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, tes berupa 

lembar soal atau butir-butir soal, dokumentasi menggunakan pedoman 

dokumentasi, dan angket yang menggunakan lembar angket, yang berupa sebagai 

berikut : 
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1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui pengembangan media 

Reading Book Audio (RBA) dalam penggunaannya di kelas II SDN Lowokwaru 

03 Malang.  

 

Tabel 3.1 kisi-kisi pedoman observasi pelaksanaan pengembangan media Reading Book 

Audio (RBA) kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

 
No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 

Item 
Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. Pengembangan media 
Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Pelaksanaan 
pembelajaran tematik. 
 

2. Penggunaan media 
dalam pembelajaran 
tematik. 

 
3. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 

1 
 
 

2,3 
 
 
 

4 

Ceklis  

2. Respon siswa terhadap 
pengembangan media 

Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Pengaruh penggunaan 
media pembelajaran 
terhadap motivasi 
belajar siswa. 
 

2. Ketertarikan siswa 
terhadap penggunaan 
media dalam kegiatan 
pembelajaran tematik 
menggunakan media. 

 

3. Ketersempaian materi 
pembelajaran dengan 
menggunakan media. 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

3 

5,6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8,9,10 

Ceklis 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang akan dilakukan kepada guru dan juga peserta didik untuk 

mengetahui pendapat guru dan untuk mngetahui respon peserta didik setelah 

menggunakan media. 
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Tabel 3.2 kisi-kisi pedoman wawancara pelaksanaan pengembangan media Reading Book 

Audio (RBA) kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

 
No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 

Item 
Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. Pengembangan media 
Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Pelaksanaan 
pembelajaran tematik. 
 

2. Penggunaan media 
dalam pembelajaran 
tematik. 

 

3. Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran. 

 

4. Penggunaan gambar, 
dan suara dalam media 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 
 

2,3 
 
 
 

4 
 
 

5 

Tanya Jawab 

2. Respon siswa terhadap 
pengembangan media 

Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Pengaruh penggunaan 
media pembelajaran 
terhadap motivasi 
belajar siswa. 
 

2. Ketertarikan siswa 
terhadap penggunaan 
media dalam kegiatan 
pembelajaran tematik 
menggunakan media. 

 
3. Ketersempaian materi 

pembelajaran dengan 
menggunakan media. 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8,9,10 

Tanya Jawab 

 

3. Validasi ahli materi dan ahli media 

Validasi digunakan untuk mengetahui serta menunjukkan adanya 

kevalidan suatu media yang dikembangkan. Dalam penelitian ini menggunakan 

dua angket penilaian untuk memvalidasi media pembelajaran yang 

dikembangkan, yaitu satu angket ahli materi dan satu angket ahli media. Adapun 

kisi-kisi sebagai berikut : 
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a. Ahli materi 

Tabel 3.3 kisi-kisi instrumen lembar validasi materi pelaksanaan pengembangan 

media Reading Book Audio (RBA) kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

 

No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 
Item 

Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. 
 

Aspek materi 
 
PKn (3.1 Mengidentifikasi 
hubungan antara simbol dan 
sila-sila Pancasila dalam 
lambang negara “Garuda 
Pancasila”),  
Bahasa Indonesia (3.1 
Mengenal teks laporan 
sederhana tentang alam 
sekitar, hewan, dan 
tumbuhan serta jumlahnya 
dengan bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah 
untuk membantu 

pemahaman),  
SBdP (3.3 Memahami gerak 
sehari-hari dengan 
memperhatikan tempo 
gerak),  
Matematika (3.10 
Menetukan nilai terkecil dan 
terbesar dari hasil 
pengukuran panjang atau 
berat yang disajikan dalam 
bentuk tabel sederhana) 

1. Kesesuaian materi  
 
 

2. Kejelasan materi  
 
 

3. Kecakupan materi, 
dan penggunaan 
bahasa yang 
disampaikan 

 

3 
 
 

3 
 
 

4 

1,7,10 
 

 
2,3,4 

 
 

5,6,8,9 

Ceklis 
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b. Ahli Media 

Tabel 3.4 kisi-kisi instrumen lembar validasi media pelaksanaan pengembangan 

media Reading Book Audio (RBA) kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

 
No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 

Item 
Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. Tampilan  1. Kesesuaian gambar 
dengan materi. 
 

2. Tampilan gambar dan 
suara. 

1 
 
 

3 

1 
 
 

2,3,4 

Ceklis 

2. Kelayakan penggunaan  
media  

1. Kejelasan materi yang 
disampaikan 
menggunakan media 
kepada siswa. 
 

2. Kejelasan pentunjuk 
penggunaan media. 

 

3. Kualitas gambar dan 
kesesuaian gambar 
untuk memperjelas 
materi 

 

4. Alur cerita yang 
menarik bagi siswa 
dan disesuaikan 
dengan siswa. 

 

 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7,8 
 
 
 
 

9,10 

Ceklis 

 

4. Angket Respon Peserta didik 

Angket respon peserta didik digunakan untuk memperoleh data mengenai 

respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran, dengan cara membagikan angket kepada peserta didik. 
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Tabel 3.5 kisi-kisi angket respon siswa. 

 
No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 

Item 
Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. 
 

Respon siswa terhadap 
pengembangan media 

Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Kemudahan dalam 
penggunaan media. 
 

2. Kemudahan dalam 
pemahaman materi 
menggunakan media 

 

3. Kemenarikan media 
pada saat penyajian 
atau penyampaian. 

 

4. Peningkatan motiavasi 
belajar. 

 

5. Kejelasan petunjuk 
penggunaan. 

2 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 

1,10 
 
 

2,5 
 
 
 

3,4,8,9 
 
 
 

6 
 
 

7 

Ceklis 

 

6. Angket respon Guru 

Angket respon guru digunakan untuk memperoleh data mengenai respon guru  

terhadap kegiatan pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. 

 

Tabel 3.6 kisi-kisi angket respon guru. 

No. Variabel  Sub Variabel Jumlah 
Item 

Nomor 
Item 

Bentuk 
Instrumen 

1. 
 

Respon siswa terhadap 
pengembangan media 

Reading Book Audio 

(RBA) pembelajaran 
tematik. 

1. Kemudahan dalam 
penggunaan media. 
 

2. Kemudahan dalam 
pemahaman materi 
menggunakan media 

 

3. Kemenarikan materi 
pada saat penyajian 
atau penyampaian. 

 

4. Peningkatan 
motiavasi belajar. 

 

5. Kejelasan petunjuk 
penggunaan. 

2 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1,10 
 
 

2,5 
 
 
 

3,4,8,9 
 
 
 

6 
 
 

7 

Ceklis 
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7. Tes  

Tabel 3.7 kisi-kisi tes  

 
No Kompetensi  

Dasar 
Materi 
Pokok 

Kisi-kisi Bentuk 
Soal 

Nomor  
Soal 

1. Bahasa Indonesia : 
3.1 Mengenal teks laporan 
sederhana tentang alam 
sekitar, hewan, dan 
tumbuhan serta jumlahnya 
dengan bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan 
kosakata bahasa daerah 
untuk membantu 
pemahaman. 
 

- Teks laporan 
sederhana 
tentang alam 
sekitar, hewan, 
dan tumbuhan 

- Memahami 
teks laporan 
sederhana 
yang 
berkaitan 
dengan alam 
sekitar, 
hewan, dan 
tumbuhan. 
 

- Menyimpulka
n teks laporan 
sederhana 
yang 
berkaitan 
dengan alam 
sekitar, 
hewan, dan 
tumbuhan. 

Soal 
evalausi 

4 

2. SBdP : 
3.3 Memahami gerak sehari-
hari dengan memperhatikan 
tempo gerak. 

- Gerak sehari-
hari yang 
diamati secara 
langsung. 

- Memberikan 
contoh gerak 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
 

 1 

3. PKn : 
3.1 Mengenal simbol-simbol 
sila Pancasila dalam 
lambang negara “Garuda 
Pancasila”. 

- Simbol-simbol 
yang terdapat 
dalam sila 
Pancasila. 

 - Menunjukkan 
simbol-simbol 
yang terdapat 
dalam sila 
Pancasila. 
 
- Menunjukkan 
sikap atau 
perilaku yang 
sesuia dengan 
sila Pancasila. 

 2,3 

4. Matematika : 
3.10 Menetukan nilai 
terkecil dan terbesar dari 
hasil pengukuran panjang 
atau berat yang disajikan 
dalam bentuk tabel 
sederhana. 

- Pengukuran 
dengan 
menentukan nilai 
terkecil dan 
terbesar 

- Memahami 
pengertian 
pengukuran. 
 
- Menentukan 

nilai terkecil 
dan terbesar 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Sugiyono (2015:244) adalah “proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, melakukan sintesa, memilih yang penting untuk dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain”. Dalam 

analisis data tediri dari data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian yaitu melalui observasi 

dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa di kelas II SDN Lowokwaru 03 

Malang dalam kegiatan pembelajaran menerapkan pembelajaran tematik, namun 

dalam pelaksanaannya terbatas dalam penggunaan media pembelajaran karena 

media pembelajaran yang telah disediakan sekolah sering tidak digunakan. Data 

yang diperoleh dari hasil observasi awal dan pada saat implementasi atau 

penggunaan media pembelajaran serta wawancara yang dilakukan pada guru 

kelas. 

Terbatasnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar karena guru lebih memilih media konkrit atau media yang ada di sekitar 

siswa daripada media berupa alat peraga atau alat intruksional karena lebih mudah 

dalam penggunaan, namun media tersebut sulit untuk digunakan dalam 

pembelajaran tematik, dan sumber belajar peserta didik yang terbatas karena 

buku-buku pelajaran yang terbatas daripada buku cerita atau dongeng. Dalam 

pembelajaran tematik tidak semua peserta didik mendapat buku pegangan siswa. 
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Namun hal tersebut dapat diimbangi dengan keterampilan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015:286) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), serta penarikan kesimpulan, dan verifikasi (conclusion 

drawing/verification). 

a) Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul 

dari catatan-catatan lapang, menurut Patilima (dalam Trianto, 2010:287). Dengan 

demikian reduksi data bertujuan untuk merangkum, memusatkan perhatian serta 

memfokuskan hal-hal penting sehingga data yang diperoleh lebih jelas. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi yang telah 

dilakukan, yang kemudian dirangkum atau disederhanakan. Data yang diperoleh 

mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik pada kelas II SDN Lowokwaru 03 

Malang, serta penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar yang kemudian 

data tersebut disederhanakan agar fokus permasalahan dan hal-hal penting dapat 

terlihat dengan jelas. 

 

b) Penyajian data (data display) 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data  (data 

display), penyajian data ini dimaksudkan agar data hasil reduksi dapat tersusun 
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serta terorganisasikan sehingga semakin mudah untuk dipahami untuk 

memudahkan merencanakan penelitian selanjutnya. Penyajian data berupa 

pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan media pembelajaran.  

 

c) Verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Langkah proses analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan temuan yang kemudian melakukan 

verifikasi data. Menurut Trianto (2010:291) kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan pada 

penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian mengenai 

penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan untuk kelas II SDN 

Lowokwaru 03 Malang. 

Data yang diperoleh berupa informasi, atau ragam gejala namun tidak 

semua data dapat diproses atau diambil sebagai pendukung fokus penelitian. 

Hanya data yang memiliki persyaratan tertentu yang dapat diproses, sedangkan 

data lain yang lemah, dan tidak menujang penelitian harus dipisahkan sehingga 

perlu menggunakan metode yang variatif dan tepat untuk mencapai tujuan 

penelitian. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab 

rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal. 
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2. Data Kuantitatif 

Data penelitian kuantitatif digunakan dalam menjawab rumusan masalah 

serta tujuan dalam penelitian. Dalam proses pengolahan data kuantitatif 

diperlukan untuk melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data. Analisis 

data kuantitaif yang digunakan dalam penelitian adalah dari tes, dan hasil angket.  

Hasil angket dalam analisis data kuantitatif dapat diperoleh dari ahli materi 

yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian materi yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar, serta angket ahli media yang digunakan untuk melihat 

kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan untuk digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian angket untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam 

analisis data kuantitatif dilakukan dengan berbagai perhitungan untuk 

mendeskripsikan data, rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan 

tersebut adalah, sebagai berikut: 

 
 
Tabel 3.8 Keterangan skala Likert Jawaban pada Angket responden peserta didik 

Nilai Keterangan  
4 Bagus  

 
3 Cukup 

  
2 Kurang 

 
1 Sangat Kurang 

 
(Sumber : Sugiyono:2015) dengan modifikasi 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus berikut : 

 

 

 

P : ∑ R x 100% 

N 
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Keterangan : 
P  : Presentase 
∑ R : Jumlah jawaban yang diberikan  
LN : Total skor maksimal 
 
 
Tabel 3.9 Interval Tingkat hasil dari instrument angket peserta didik 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi 
81 – 100% Bagus  

 
61 – 80% Cukup 

  
41 – 60% Kurang 

 
21 – 40% Sangat Kurang 

 
(Sumber : Sugiyono:2015)  
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