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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Model pengembangan memiliki macam yang beragam. Penelitian ini 

menggunakan model  pengembangan ADDIE, model pengembangan ADDIE 

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis 

untuk pengembangan pembelajaran (Molenda, 2003:34). Pemilihan model ini 

didasari atas pertimbangan bahwa ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak 

pada landasan teoritis desain pembelajaran (Made, 2014:42). Model ini disusun 

secara terprogram dalam kegiatan pembelajaran secara sistematis dalam upaya 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Menurut Tegeh dan Kirna (2010) model 

ADDIE terdiri dari 5 langkah yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design) 

(3) pengembangan (development), (4) implementasi (implemention), dan (5)

evaluasi (evaluate) . 

Gambar 3.1 Prosedur Model ADDIE 

Analyze 

design 

Evaluate 

Implement 

Develop 
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B. Prosedur Peneitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Media 

pembelajaran yang dikembangkan memiliki lima tahap, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis ini peniliti melakukan studi pendahuluan guna 

mendapatkan data awal yang dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya 

penelitian. Pada tahap analisis ini meliputi kegiatan sebagai berikut : a) 

melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik tentang 

kapasitas belajarnya, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki 

peserta didik serta aspek lain yang terkait. b) melakukan analisis karakteristik 

peserta didik serta aspek lain yang terkait. c) melakukan analisis materi sesuai 

dengan tujuan kompetensi. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di SDN Purwantoro 

02 Malang. Peniliti melakukan wawancara dengan guru kelas III SDN 

Purwantoro 02 Malang terkait dengan proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran peneliti melakukan observasi mengenai kebutuhan siswa , 

karakteristik siswa, sumber belajar serta media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap analisis ini diperoleh  sebagai 

berikut : a) Kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa adalah menemukan sifat 

simetri bangun datar (melalui kegiatan menggunting dan melipat atau cara 

lainnya), simetri putar, dan pencerminan menggunakan benda-benda konkret. 

Dan indikator pencapaiannya adalah menemukan sifat simetri bangun datar 
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menggunakan benda konkret. Dari kompetensi dasar diatas siswa dapat 

menjelaskan sifat-sifat bangun datar, dapat memahami sifat-sifat bangun datar 

dengan kegiatan melipat, menggunting dan lain sebagainya dan dapat 

memahami sifat-sifat bangun datar dengan baik dan mandiri. b) siswa sulit 

membedakan antar bangun datar yang satu dan yang lainnya, siswa bisa 

memahami sifat-sifat bangun datar jika menggunakan benda konkret, 

memerlukan suatu media pembelajaran yang memberikan suatu konsep yang 

benar dan bersifat konkret. c) materi yang dipelajari terkait dengan kompetensi 

dasar adalah materi bangun datar. Selain menganalisis dilapangan peneliti juga 

melakukan analisis literature dengan mengkaji buku-buku untuk menemukan 

teori atau landasan teoritis terkait dengan pengembangan produk bahan ajar 

yang akan dilakukan. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini merupakan tahap untuk merencanakan produk 

yang akan dikembangkan. Berikut kegiatan yang terdapat dalam tahap 

perancangan :  

a. Merencanakan dan menyusun media pembelajaran Pop Up Box yang 

dikembangkan. Merancang konsep yang digunakan dalam media Pop Up 

Box. Berikut konsep yang dibuat oleh peniliti : 
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Konsep Media Pop Up Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Rancanagan Media 

Keterangan : 

A. Sisi 1, berisi :  E. sisi 5, berisi : 

a. Identitas peneliti a. Evaluasi 

b. Kompetensi Dasar, Indikator dan pokok materi 

B. Sisi 2, berisi : F. Sisi 6, berisi : 

a. Materi persegi a. konsep semua materi 

b. Materi Persegi panjang 

c. Materi Jajar genjang 

C.Sisi 3, berisi : 

a. Materi segitiga 

b. Materi Trapesium 

c. Materi Layang-layang 

D.Sisi 4, berisi : 

a. Materi lingkaran 

b. Materi belah ketupat  
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b. Menyiapakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan media Pop Up Box. Berikut alat dan bahan yang digunakan 

untu membuat media Pop Up Box: 

Alat : Bahan : 

1. Gunting 1. Kertas tebal ukuran ≤ 1𝑐𝑚 

2. Perekat 2. Kertas Paperart 

3. Lem tembak 3. Kertas buffalo  

4. Penggaris 4. Pita  

5. Pensil 5. Konsep materi (Corel draw) 

3. Pengembangan (Development) 

Pada  tahap pengembangan peneliti mencari dan mengumpulkan segala 

sumber referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi dan tujuan yang 

sesuai dengan pembelajaran. Kegiatan pengembangan ini berupa 

pengembangan tampilan pada media dan materi yang dikembangkan. Pada 

proses pengembangan ada kegiatan melakukan validasi pada validator yang 

bertujuan untuk validasi media yang dikembangkan layak atau tidak sebelum 

di uji cobakan pada siswa (Made, 42:2014) 

4. Implementasi (Implementation)  

Pada tahap implementasi produk yang dikembangkan di uji cobakan 

pada pembelajaran disekolah yang menjadi tempat penelitian. Untuk 

mengetahui keefektifan media pembelajaran Pop Up Box. Uji coba produk 

dilakukan melalui 2 tahap yaitu , melakukan uji coba pada kelompok kecil 

selanjutnya melakukan revisi produk awal, dilakukannya revisi awal untuk 
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memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam uji coba kelompok kecil. 

Setelah melakukan uji coba pada kelompok kecil dan revisi produk dilakukan 

uji coba produk pada kelompok besar (menguji coba keefektifan media 

pembelajaran Pop Up Box pada materi bangun datar kelas III SD ). 

c. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keefektifan media pembelajaran yang diterapkan berupa kritik dan saran 

dari ahli media dan materi guna menyempurnakan media yang telah di uji 

cobakan.  Evaluasi dilakukan melalui angket validitas ahli materi, media dan 

pembelajaran. Dari angket tersebut dapat dievaluasi untuk memperbaiki produk 

pengembangan yang dihasilkan. 

C. Tempat dan waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Purwantoro 02 Malang yang berlokasi 

di jalan Cipunegara No. 58, Purwantoro, Blimbing , Kota malang , Jawa Timur. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 

D. Teknik Pengumpulan data  

1. Observasi  

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa informasi-

informasi seperti karakteristik siswa, mengamati kebutuhan siswa maupun 

guru.  

2. Wawancara 
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Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. 

3. Angket 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan dari 

komponen media pembelajaran. 

4. Tes 

Teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan media 

pembelajaran. Media dapat dikatakan efektif dapat dilihat dati ketutasan belajar 

siswa salah satunya dengan cara tes. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian bersifat tes dan non tes yang berupa lembar observasi, 

pedoman wawancara, angket: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data awal tentang 

proses pembelajaran matematika di kelas III Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 

02 Malang .  

 

Table 3.1 Kisi-Kisi Observasi 

Aspek Pernyataan 

Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran  

 Suasana pembelajaran dalam kelas 

Media yang digunakan dalam pembelajaran  
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Kelengkapan sumber belajar    

Efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu 

Peserta Didik Keaktifan siswa 

 Karakteristik siswa     

 Motivasi belajar siswa   

 Interaksi antar siswa dengan siswa  

Pendidik    Gaya penyampaian materi oleh guru 

      Interaksi antar guru dan siswa 

       

 

 

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara untuk guru. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal- hal 

dari responden yang lebih mendalam. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara untuk Guru 

Aspek  

         

 Pernyataan 

Pembelajaran Kurikulum yang diterapkan 

Sumber belajar yang digunakan  

Media yang digunakan  

Kelemahan media yang dipakai 

Faktor pendukung pembelajaran  

Hambatan guru dalam mengajar Solusi 

menghadapi hambatan  

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

Peserta Didik Metode mengajar yang digunakan guru 
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Media pendukung yang pernah dibuat  guru 

Jumlah siswa kelas III   

Karakter siswa   

Keaktifan siswa    

 

3. Angket 

 Instrumen angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen media pembelajaran. Angket yang dibutuhkan dalam 

penelitian pengembangan ini diantara lain: 

a. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli materi 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan ahli 

materi. Ahli materi menilai berkaitan dengan materi yang digunakan pada 

media pembelajaran. 

Table 3.3 Kisi-Kisi Angket Untuk Ahli Materi 

Aspek Pernyataan 

Materi / Isi Kelengkapan materi 

 Keluasan materi 

 Kedalaman materi 

 Kesatuan antar materi 

 Kebenaran isi materi 

 Kepadatan materi 

 Kejelasan isi materi 

 Keakuratan materi 

 Kesesuaian gambar/ilustrasi dengan materi 

 Ketepatan pemilihan gambar/ilustrasi 

 Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar 

 Keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari 

Bahasa Ketepatan struktur kalimat 

 Keefektifan kalimat 

 Kebakuan istilah 

 Pemahaman terhadap pesan atau informasi 
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 Kesesuaian bahasa dengan siswa 

 Kesesuaian bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia 

 Ketepatan tata bahasa 

 Konsistensi penggunaan istilah 

 Ketepatan ejaan 

 Ketepatan pemilihan gaya bahasa 

Penyajian Kualitas penyajian 

 Koherensi penyajian materi 

 Keruntutan penyajian materi 

 Konsistensi sistematika sajian 

 Ketertautan sajian materi dalam kegiatan belajar 

 Mendorong keterlibatan siswa 

 Kemudahan dalam memahami materi 

Komponen Kelengkapan komponen media 

Media Kejelasan petujuk belajar 

 

b. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli media 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan ahli 

media. Ahli memberi penilaian dan tanggapan yan berkaitan pada 

komponen-komponen media yang baik seperti kesederhanaan, kesesuaian, 

keterpaduan, kemudahan dan lain sebagainya. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media  

Aspek Pernyataan 

Kesederhanaa Ilustrasi gambar sederhana dan mudah dimengerti. 

 

Tampilan tidak banyak hiasan sehingga tidak mengganggu 

materi. 

 Ukuran font penulisan pada media cukup jelas. 

 Jenis font yang digunakan mudah dibaca. 

 

Penulisan mudah dibaca, serta penggunaan kalimat ringkas 

dan tepat. 

 

Kalimat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi sederhana dan tidak berbelit-belit. 

Keterpaduan 

Unsur-unsur visual (garis, bentuk, tekstur, dan 

warna) saling terkait dan berhubungan. 

 Ilustrasi gambar dan materi saling berhubungan. 

 Urutan antar sisi Box runtut dan sesuai dengan materi. 

 Kalimat sudah sesuai dengan EYD. 

 Media dapat digunakan dalam pembelajaran. 
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Kemudahan Media mudah digunakan dan dioperasikan. 

 Media mudah disimpan, tahan lama dan tidak mudah rusak. 

 Gambar yang disajikan mudah dipahami. 

 

Materi yang disampaikan mudah dimengerti dan 

dipelajari oleh peserta didik. 

 Media mudah digunakan dalam pembelajaran. 

Kemenarikan  Desain tampilan media menarik. 

 Kombinasi warna menarik. 

 

Gambar dan tekstur pada setiap halaman menarik peserta 

didik. 

 Ilustrasi contoh yang digunakan dalam kehidupan 

 

Penggunaan judul menarik dan membuat peserta didik 

termotivasi untuk belajar. 

 Penggunaan media melibatkan partisipasi peserta didik. 

 

Media yang dikembangkan menarik untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Kesesuaian Materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar. 

 

Ilustrasi gambar dan contoh sesuai dengan materi yang 

dipelajari peserta didik. 

 

Media dapat digunakan dalam kelompok kecil dan kelompok 

besar. 

 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa 

peserta didik SMP 

 

c. Lembar angket penilaian atau tanggapan ahli pembelajaran 

Angket ini digunakan peneliti untuk penilaian atau tanggapan ahli 

pembelajaran. Ahli memberi penilaian dan tanggapan yang berkaitan media 

pembelajaran Pop Up Box dalam proses pembelajaran.  

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket untuk Ahli Pembelajaran 

Aspek Pernyataan 

Kelengkapan materi  

Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 

terkandung dalam KD bangun datar 

 

Materi memuat definisi yang sesuai dengan kebutuhan pokok 

untuk ketercapaian KD. 

Keefektifan kalimat 

Kalimat yang digunakan merupakan kalimat sederhana 

Penggunaan ejaan yang digunakan mengacu yang EYD 

 

Kalimat yang digunakan mewakili informasi yang ingin 

disampaikan yang sesuai dengan tatakalimat bahasa indonesia 

Kemenarikan  Desain tampilan media menarik. 

 Kombinasi warna menarik. 

 

Gambar dan tekstur pada setiap halaman menarik peserta 

didik. 

 Ilustrasi contoh yang digunakan dalam kehidupan 
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Penggunaan judul menarik dan membuat peserta didik 

termotivasi untuk belajar. 

 Penggunaan media melibatkan partisipasi peserta didik. 

 

Media yang dikembangkan menarik untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Kesesuaian Materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar. 

 

Ilustrasi gambar dan contoh sesuai dengan materi yang 

dipelajari peserta didik. 

 

Media dapat digunakan dalam kelompok kecil dan kelompok 

besar. 

 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan berbahasa 

peserta didik SD 

 

Angket penilaian untuk validator menggunakan skala likert dengan lima 

alternatif jawaban, kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 Skala Likert Angket  

Skor Keterangan 

5 
Sangat setuju/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ 

sangat baik/ sangat bermanfaat/ sangat memotivasi.  

4 
Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ 

bermanfaat/ memotivasi.  

3 

Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/  cukup 

mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ cukup 

bermanfaat/ cukup memotivasi. 

2 

Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative/ kurang 

setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ 

kurang paham/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ 

kurang memotivasi.  

1 

Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang 

sesuai/ sangat kurang menarik/ sangat kurang paham/ 

sangat kurang layak/ sangat kurang bermanfaat.  

(Sugiyono, 2008:135) 

4. Test 

 Terdapat dua macam tes dalam pendidikan, yaitu tes hasil belajar dan 

tes psikologis (Sukmadinata, 2007:223). Test yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah test hasil belajar. Test hasil belajar biasanya disebut dengan tes 
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prestasi belajar, mengukur hasil belajar yang dicapai peserta didik selama kurun 

waktu tertentu. Selain mengukur hasil belajar, dalam penelitian ini tes 

digunakan untuk mengetahui keefektifan media Pop Up Box yang 

dikembangkan.Ketuntasan hasil belajar peserta didik berdasarkan KKM yang 

ditentukan yaitu 75 sesuai dengan standart KKM nasional.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian dan 

pengembangan ini sebagai berikut :  

a. Analisis Deskriptif 

Data-data yang terkumpul dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, data 

kuanlitatif dan data kuantitatif. 

1) Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa 

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan oleh ahli materi, ahli desain, dan 

praktisi pembelajaran di kelas. Data tersebut disusun secara logis dan 

bermakna dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata, kategori- kategori 

mengenai suatu objek, sehingga diperoleh kesimpulan umum. 

2) Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka- angka 

yang diperoleh melalui angket-angket penilaian produk menggunakan skala 

likert berkriteria lima tingkat kemudian dianalisis melalui perhitungan 

persentase skor item pada setiap pertanyaan dalam angket. Adapun rumus 

persentase yang digunakan dalam penelitian produk pengembangan sebagai 

berikut: 
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P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 

Keterangan :  

P : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kelayakan dan kevalidannya menggunakan konversi skala tingkat 

pencapaian sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Persentase 

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan 

84% < skor ≤ 100% Sangat valid Tidak revisi 
68% < skor ≤ 84% Valid Tidak revisi 
52% < skor ≤ 68% Cukup valid Sebagian revisi 
36% < skor ≤ 52% Kurang valid Revisi 
20% < skor ≤ 36% Sangat kurang valid Revisi 

(Sumber : Pradana, 2013) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 65, maka media 

pembelajaran yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai 

media dalam kegiatan belajar di sekolah. 

 

b. Analisis Hasil Tes Siswa 

Keefektifan media Pop Up Box dilihat dari ketuntasan hasil belajar 

peserta didik. Data hasil belajar diketahui melalui hasil test peserta didik setelah 

menggunakan media Pop Up Box. Ketuntasan belajar peserta didik dapat 
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diketahui melalui hasil tes belajar yang telah diikuti peserta didik. Terdapat dua 

kriteria hasil belajar peserta didik yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan 

klasikal. Ketuntasan individu dapat tercapai apabila hasil belajar peserta didik 

mencapai ≥ 75 dari skor maksimum 100 , sedangkan ketuntasan klasikal dapat 

dicapai jika ≥ 75% dari jumlah peserta didik dikelas telah mencapai skor ≥ 75 

.  

Perhitungan yang digunakan untuk memperoleh ketuntasan klasikal 

peserta didik yang tuntas dengan menggunakan rumus ketuntasan klasikal 

sebagai berikut (Afandi, 2015:77-89): 

𝐾𝐾(%) =  
∑ 𝑆𝑇

𝑛
 × 100% 

Keterangan : 

KK (%)= Ketuntasan klasikal 

ST = Jumlah peserta didik yang tuntas KKM 

n = Banyaknya seluruh peserta didik 

Media Pop Up Box dikatakan efektif apabila hasil belajar peserta didik 

mencapai ketuntasan klasikal ≥ 75% dari jumlah peserta didik di kelas yang 

mencapai skor ≥ 75. 

 


