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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model penelitian pengembangan ADDIE (1990). Model ADDIE merupakan 

singkatan dari (Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation) yang dikembangankan oleh Reiser dan Mollenda (1990). 

Model ADDIE dipilih karena model ini memiliki urutan-urutan kegiatan 

yang sistematis atau terstruktur tentang upaya penanganan masalah belajar yang 

berkaitan dengan sumber belajar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta  

karakteristik siswa. Model ADDIE memiliki lima tahapan yang mudah 

dipahami serta sesuai untuk pengembangan sebuah produk seperti media 

pembelajaran visual seperti pada penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Lima Tahapan Model ADDIE (Sumber: Tegeh dkk, 2014: 42) 

Analyze 

Implement Design Evaluate 
 

Develop 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian pengembangan dengan model ADDIE yang artinya model 

pengembangan dengan lima tahapan yaitu (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). Secara rinci kelima tahapan tersebut 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis (Analysis)

Tahap analisis dalam penelitian ini yaitu kegiatan menganalisis kondisi 

nyata dari permasalahan yang ada di lapangan. Tahap analisis dilakukan di kelas 

1 SDN Girimoyo 02 Malang dengan menggunakan dua cara yaitu kegiatan 

observasi dan kegiatan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua 

kali yaitu pada tanggal 8 November dan 10 November 2017 dengan guru kelas 

1 SDN Girimoyo 02 Malang yang bernama Ibu Maslikha. 

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui kegiatan belajar mengajar di 

kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang memperlihatkan fakta bahwa suasana 

pembelajaran di kelas kurang menyenangkan. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya siswa yang enggan untuk membaca sebuah bacaan apabila diberi tugas 

membaca oleh guru. Bahkan masih ada siswa yang bertanya pada guru terkait 

dengan pembelajaran membaca. Hampir seluruh materi berkaitan dengan 

pembelajaran membaca, namun pada kenyatannya proses pembelajaran di kelas 

hanya menggunakan buku paket dan LKS. Selain itu minimnya media 

pembelajaran yang tersedia, serta sarana prasarana sekolah yang kurang 

memadai. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk perlunya 
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mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat menjebatani guru 

dengan siswa.  

Oleh karena itu media yang akan dikembangkan yaitu media yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan yang ada dilapangan. Media yang dikembangkan 

adalah media Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca. 

Media yang dikembangkan disesuaikan dengan pembelajaran yang digunakan 

di kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang yaitu menggunakan pembelajaran tematik.  

Berikut ini adalah serangkaian kegiatan analisis yang akan dikembangkan 

dengan melibatkan (a) analisis kebutuhan siswa, (b) analisis kurikulum, (c) dan 

analisis isi materi yang meliputi (KI KD, indikator pembelajaran yang sudah 

dikembangkan).  

a. Analisis Kebutuhan Siswa 

Analisis kebutuhan merupakan kegiatan menganalisis karakteristik siswa 

yang sesuai dengan desain pengembangan media pembelajaran. Analisis 

kebutuhan siswa dilakukan melalui kegiatan observasi dan kegiatan wawancara. 

Berdasarkan analisis kebutuhan siswa dapat diketahui bahwa siswa kelas 1 

SDN Girimoyo 02 Malang memiliki tingkat akademik yang berbeda-beda 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut secara langsung 

diungkapkan oleh Ibu Maslikha selaku wali kelas 1 pada saat observasi awal 

yang menyatakan bahwa masih ada siswa kelas 1 yang memiliki kemampuan 

membaca belum lancar  dan ada yang sudah lancar.  

Hal tersebut dapat memberikan dampak ketidakpahaman materi pada siswa, 

karena hampir semua mata pelajaran berkaitan dengan pembelajaran 

keterampilan membaca. Apabila siswa tidak memiliki kemampuan membaca 



45 
 

maka kondisi belajar dikelas akan menjadi tidak kondusif sehingga tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai menjadi kurang optimal. 

Siswa kelas 1 SD juga memiliki ketertarikan yang tinggi pada media visual 

baik dari segi gambar, maupun penggunan warna-warni yang ada pada media 

pembelajaran. Hal tersebut secara langsung dinyatakan oleh guru kelas 1 pada 

saat kegiatan wawancara. Guru juga menyatakan bahwa siswa kelas 1 SDN 

Girimoyo 02 Malang tertarik apabila ada media pembelajaran yang memiliki 

gambar lucu, unik, disertai dengan warna-warna mencolok yang dapat menarik 

perhatian siswa sekaligus menambah semangat belajar siswa khususnya pada 

pembelajaran keterampilan membaca. Oleh karena itu, media visual yang 

dikembangkan adalah media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca. 

b. Analisis Kurikulum 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kurikulum 

yang di pakai di kelas 1 SDN Girimyo 02 Malang yaitu menggunakan 

kurikulum 2013 (pembelajaran tematik). Analisis kurikulum dilakukan dengan 

tujuan agar penyesuaian isi materi yang akan dimuat dalam pengembangan 

media Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca kelas 1 

SDN Girimoyo 02 Malang dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Tema yang 

dimuat pada pengembangan media Readklopedia Book yaitu “tema 5 

pengalamanku subtema 4 pengalaman yang berkesan pembelajaran 1”. 
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c. Analisis Isi Materi (KI, KD, Indikator Pembelajaran) 

Setelah menganalisis kurikulum dan tema yang akan dimuat di dalam media 

Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca maka tahapan 

selanjutnya adalah menganalisis materi yang ada di dalam pembelajaran. 

Berikut merupakan analisis materi berdasarkan Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, dan Indikator Pembelajaran yang ada pada tema 5 pengalamanku 

subtema 4 pengalaman yang berkesan pembelajaran 1 : 

Tabel 3.1. Kompetensi Inti  

 

KOMPETENSI INTI KELAS 1 

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

Selanjutnya menganalisis kompetensi dasar yang ada di silabus pembelajaran 

tematik kemudian dikembangkan menjadi beberapa indikator pembelajaran seperti 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Muatan Mata 

Pelajaran 

No Kompetensi Dasar Indikator 

SBdP 3.2 Mengenal elemen musik melalui 

lagu 

3.2.1 Melafalkan tangga nada 

3.2.2 Memberi contoh lagu anak-

anak 

 4.2 

 

Menirukan elemen musik melalui 

lagu 

4.2.1 Menyanyikan lagu anak-anak 

4.2.2 Mengemukakan makna lirik 

lagu anak-anak 
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Muatan Mata 

Pelajaran 

No Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia  3.1 Mengenal teks deskriptif tentang 

anggota tubuh dan panca indera, 

wujud dan sifat benda, serta 

peristiwa siang dan malam dengan 

bantuan guru atau teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

pemahamahaman 

3.1.1 Menentukan bentuk gambar 

yang sesuai dengan kalimat 

sederhana tentang peristiwa 

siang dan malam 

3.1.2 Mengurutkan kegiatan tentang 

peristiwa siang dan malam 

 

 4.1 Mengamati dan menirukan teks 

deskriptif tentang anggota tubuh 

dan panca indra, wujud dan siat 

benda, serta peristiwa siang dan 

malam secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

penyajian 

4.1.1 Menjodohkan bentuk gambar 

dengan kata yang ada dalam 

cerita teks deksriptif. 

4.1.2 Mengurutkan kegiatan 

peristiwa yang sesuai dengan 

cerita teks deskriptif. 

 

PPKn 

 

3.2 Mengenal tata tertib dan aturan 

yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah dan di 

sekolah 

3.2.1 Membaca teks tentang tata 

tertib dan aturan yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari 

di sekolah 

3.2.2  Menguraikan aturan tata 

tertib yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari di 

sekolah 

 

4.2 Melaksanakan tata-tertib di rumah 

dan di sekolah 

4.2.1 Mengunpulkan bentuk 

kegiatan tata tertib di rumah 

dan sekolah 

4.2.2 Mengilustrasikan bentuk 

kegiatan tata tertib di rumah 

dan sekolah 

 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

Pada tahap kegiatan yang dilakukan adalah merancang atau mendesain 

media pembelajaran Readklopedia Book. Tahap desain meliputi dua tahapan 

yaitu perancangan media yang meliputi (tampilan dan isi) dan perancangan 

instrumen penilaian media yang dijelaskan sebagai berikut :  

a. Merancang Media (mendesain tampilan dan isi media Readklopedia Book) 

1. Segi Konstruk/ Tampilan 

a) Produk media yang dibuat berbentuk seperti buku. 
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b) Media Readklopedia Book dibuat dengan ukuran besar ± 50cm x 55cm. 

c) Menggunakan bahan dasar kain flanel. 

d) Sampul dibuat dengan kertas karton dengan tebal ± 4 mm dan dilapisi 

dengan kain flanel berwarna merah maroon. 

e) Pada isi lembaran media Readklopedia Book dibentuk seperti kotak dan 

diberi aksen bergerigi di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah lalu 

dijait tepi dengan menggunakan benang wol. 

f) Dasar lembaran buku media Readklopedia menggunakan warna peach 

atau seperti warna buah blewah. 

g) Setiap lembaran memuat gambar dengan kain flanel warna-warni. 

h) Tepi media Readklopedia Book diberi lubang kemudian masing-masing 

lembaran digabungkan dengan tali pita motif. 

i) Pembuka dan penutup media Readklopedia Book pada sampul diberi 

hiasan kancing untuk memperindah media. 

2. Segi Isi 

a) Materi yang disajikan disesuaikan dengan pembelajaran tematik yakni 

Tema 5 Pengalamanku Subtema 4 Pengalaman yang Berkesan 

Pembelajaran 1. 

b) Media Readklopedia Book memuat tiga mata pelajaran yaitu SBdP, 

Bahasa Indoensia, dan PPKn. Ketiganya sama-sama menekankan 

dengan pembelajaran keterampilan membaca. Seperti contoh mata 

pelajaran Bahasa Indoenesia yang dikaitkan pada mata pelajaran PPKn 

yakni tentang “tata tertib di rumah dan di sekolah” maka pembelajaran 

Bahasa Indonesia diisi dengan bacaan tentang aktivitas sehari-hari.  
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c) Halaman depan diberi judul media “Readklopedia Book”. 

d) Setiap teks bacaan diberi nama judul yang sesuai dengan aktivitas 

pembelajaran yang ada pada media Readklopedia Book. 

e) Produk berisi teks bacaan yang dilengkapi dengan gambar-gambar, 

kegiatan kreatif, dan disesuaikan dengan materi yang ada pada 

pembelajaran tematik.  

b. Merancang Instrumen Penilaian Media Readklopedia Book 

Pada kegiatan mendesain media Readklopedia Book perlu adanya 

perancangan isntrumen penilaian media. Dengan menyusun kisi-kisi penilaian 

produk beserta angket penilaian produk berupa daftar (check list) untuk ahli 

materi dan ahli media yaitu Dosen PGSD Univeristas Muhammadiyah Malang. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengembangkan media 

Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca dengan validasi 

ahli materi dan ahli media yang dipaparkan sebagai berikut : 

a. Pengembangan media Readklopedia Book 

Pembuatan media Readklopedia Book menggunakan bahan dasar kain flanel 

dengan membuat rancangan pola gambar secara manual di kertas, dan isi teks 

bacaan yang ada pada media Readklopedia Book dibuat dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Word kemudian di cetak. 
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b. Validasi ahli (materi dan media) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan validasi produk kepada ahli materi dan 

ahli media.  Ahli materi dan ahli media dilakukan oleh Dosen PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang yang memenuhi kriteria validator yang telah 

ditentukan. Hasil dari validasi produk berupa penilaian kevalidan media, 

komentar, serta saran sebagai dasar dalam pengembangkan media pada tahap 

selanjutnya. Berikut merupakan kriteria validator ahli materi dan ahli media : 

Tabel 3.3. Kriteria Validator 

No  Validator Kriteria 

1. Ahli Materi a. Dosen jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah 

Malang 

b. Menguasai tentang materi pembelajaran 

c. Telah menempuh jenjang S-2 dalam bidang pendidikan 

2. Ahli Media a. Dosen jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah 

Malang 

b. Menguasai tentang media pembelajaran 

c. Telah menempuh jenjang S-2 dalam bidang pendidikan 

 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap impelementasi kegiatan yang dilakukan yaitu uji coba media (uji 

coba lapangan) yang pada tahapanya terdapat revisi untuk perbaikan dalam 

mengembangkan media tahap selanjutnya, dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Uji Coba Kelompok Kecil  

Pada tahap ini uji coba kelompok kecil media Readklopedia Book akan 

diujicobakan pada 10 siswa yang dipilih secara acak berdasarkan tingkat 

akademik siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang. Kemudian 10 siswa tersebut 

akan dibagi kedalam dua kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 siswa. 
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Setelah itu, peneliti juga membagikan test evaluasi dan angket respon siswa 

terhadap penggunaan media Readklopedia Book. 

b. Uji Coba Lapangan (Kelompok Besar) 

Pada tahap uji coba lapangan ini media Readklopedia Book akan 

diujicobakan dengan skala besar yaitu 35 siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 

Malang. Pada uji coba ini dibentuk secara berkelompok yaitu 1 kelompok terdiri 

dari 5 siswa. Pada tahap ini juga diberikan test evaluasi dan angket untuk 

mengetahui respon atau pendapat siswa terkait dengan kemenarikan media 

Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahapan terakhir dari prosedur model 

pengembangan. Pada tahap ini diperoleh data mengenai evaluasi media 

pembelajaran Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca 

dengan materi tematik tema 5 pengalamanku subtema 4 pengalaman yang 

berkesan pembelajaran 1. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah 

mengevaluasi produk untuk mengukur ketercapaian tujuan pengembangan 

media Readklopedia Book.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN Girimoyo 02 Malang yang terletak 

di Jl. Diponegoro No.37, Karangploso, Batu-Malang. Peneliti mengambil 

spesifikasi kelas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada kelas 1 (satu). 
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Kegiatan penelitian implementasi media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca yaitu pada bulan Maret 2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian yakni dengan menggunakan 

observasi, wawancara, dan angket, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak 

terstruktur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua tahapan 

yaitu tahap awal dan tahap uji coba produk. Observasi pada tahap awal 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan data analisis kebutuhan yang ada 

di kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang sedangkan observasi tahap uji coba produk 

bertujuan untuk dijadikan masukan bagi perbaikan media Readklopedia Book 

yang dikembangkan. 

2. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wali kelas dan siswa 

kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang. Wawancara dalam penelitian 

pengembangan ini dilakukan pada tahap awal dan tahap uji coba. Wawancara 

tahap awal betujuan untuk memperoleh permasalahan yang ada di kelas  

sedangkan wawancara uji coba dilakukan sebagai masukan bagi perbaikan 

media Readklopedia Book yang dikembangkan. 

3. Angket  

Angket dalam penelitian pengembangan ini yaitu pemberian angket kepada 

ahli materi, ahli media, siswa dan guru kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang. Jenis 
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angket yang diberikan pada penelitian ini angket tertutup. Pemberian angket 

pada ahli materi dan ahli media betujuan untuk mengetahui kevalidan dari 

media Readklopedia Book. Sedangkan angket yang diberikan untuk siswa dan 

guru kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang bertujuan untuk mengetahui respon 

terhadap kemenarikan media Readklopedia Book. 

4. Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai 

pelengkap data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, maupun 

angket. Kegiatan yang dilakukan adalah mengambil foto dan dokumentasi 

gambar ataupun tulisan dengan menggunakan kamera handphone pada saat 

proses pelaksanaan penggunaan media Readklopedia Book untuk pembelajaran 

keterampilan membaca di kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan angket. 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

dilakukan pada saat observasi awal yang berisi tentang keadaan awal observasi 

kelas. Perolehan data ini berupa keadaan yang dialami siswa kelas 1 SDN 

Girimoyo 02 Malang serta kendala siswa dalam pembelajaran di kelas 

khususnya pada pembelajaran keterampilan membaca. Data ini digunakan 
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untuk menyempurnakan pengembangan produk media Readklopedia Book pada 

tahap selanjutnya.  

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Awal 

Aspek Indikator No 

Butir 

Sikap siswa 

a. Siswa mengobrol sendiri dengan temanya di kelas 

b. Siswa tidak fokus pada saat diberi pertanyaan oleh guru 

c. Siswa sulit memahami materi pembelajaran 

d. Siswa mengalami kesulitan dalam membaca bacaan  

e. Siswa pasif pada saat proses pembelajaran 

1 

2 

3 

4 

5 

Penggunaan 

Media, Metode, 

atau pendekatan 

pembelajaran 

a. Belum ada LCD proyektor 

b. Belum ada buku teks cerita anak-anak 

c. Pembelajaran terpaku pada buku paket dan lks  

d. Penggunaan media yang mendukung proses pembelajaran 

keterampilan membaca 

e. Kegiatan belajar lebih dominan ceramah dan memberikan 

tugas  

6 

6 

7,8 

6 

 

8 

 

Kondisi kelas 
a. Kondisi kelas yang ramai, kurang tertib 

b. Kondisi kelas yang tidak efektif 

9 

10 

 

Setelah membuat kisi-kisi dalam kegiatan observasi awal maka diperlukan 

adanya kisi-kisi observasi uji coba produk. Kisi-kisi observasi uji coba produk 

digunakan pada saat mengamati aktivitas belajar siswa dalam menggunaka media 

Readklopedia Book. 

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Uji Coba Produk 

 
Aspek  Indikator Ket  

Kedisiplinan  a. Tidak terlambat saat memasuki kelas 

b. Berpakaian dan berseragam rapi 

c. Tertib saat mengikuti pembelajaran di kelas 

d. Tepat waktu saat mengerjakan soal evaluasi 

 

 

 

Keberanian a. Berani dalam mengungkapkan pendapat 

b. Berani bertanya dengan baik 

c. Berani menjawab pertanyaan dengan baik 

d. Berani menyimpulkan hasil kegiatan 

 

 

 

Keaktifan  a. Sering mengungkapkan pendapat dengan baik 

b. Menanggapi atau menjawab pertanyaan guru 

c. Maju kedepan kelas ketika ditunjuk guru 
d. Mampu bekerjasama dengan baik saat berkelompok 
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2. Pedoman Wawanacara 

Kegiatan wawancara yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah mengkaji studi pendahuluan dan mengolah data untuk memperkuat hasil  

dari uji coba produk (uji coba lapangan).  Jenis wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan tanpa pedoman 

yang sistematis tetapi hanya menggunakan pokok-pokok garis besar yang 

diperoleh untuk memperkuat hasil data penelitian.  

Tabel 3.6. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Studi Pedahuluan 

 
No Indikator Pertanyaan No Butir 

1. Kegiatan pada proses pembelajaran keterampilan membaca di 

kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang 

1,2 

2. Metode atau pendekatan yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

3, 4, 5 

3. Media yang digunakan saat pembelajaran keterampilan 

membaca 

6, 7 

4. Kendala dalam pembelajaran keterampilan membaca 8 

5. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan 

membaca  

9 

 

Kisi-kisi pedoman wawancara uji coba produk digunakan untuk mengetahui 

pelaksanaan dalam penggunaan media Readklopedia Book di lapangan. Data ini 

juga digunakan untuk menyempurnakan penelitian pengembangan produk media 

Readklopedia Book pada tahap selanjutnya.  
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Tabel 3.7.Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Uji Coba Produk  

 
No Indikator Pertanyaan No Butir 

1. Keterbantuan pembelajaran keterampilan membaca melalui 

media Readklopedia Book 

1, 2, 3 

2. Keinginan terhadap penggunaan media Readklopedia Book 4, 8 

3. Kelebihan dan kekurangan terhadap penggunaan media 

Readklopedia Book 

5 

4. Penilaian terhadap penggunaan media Readklopedia Book 6, 7 

 

3. Lembar Angket  

Instrumen selanjutnya yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah angket. Angket dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah dikembangkan 

dan disusun menggunakan skala likert. Angket tersebut dibuat untuk (a) ahli 

materi, (b) ahli media, (c) angket respon siswa, (d) dan angket respon guru kelas 

1 SDN Girimoyo 02 Malang.  

a. Angket untuk penilaian ahli materi terhadap media Readklopedia Book 

pada pembelajaran keterampilan membaca. Berikut merupakan kisi-kisi 

instrumen penilaian ahli materi :  
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Tabel 3.8. Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

 
Konsep Aspek Indikator No 

Pengembangan 

Media Readklopedia 

Book Pada 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Membaca Kelas 1 

SDN Girimoyo 02 

Malang 

A. Kesesuian Isi   

1. Kesesuian 

dengan 

kurikulum 

 

a. Materi sesuai dengan 

tingkat perkembangan 

siswa 

b. Materi sesuai dengan 

karakteristik siswa 

1 

 

 

2 

2. Kesesuain 

dengan materi 

(KI, KD, 

Indikator)  

a. Keruntutan pembelajaran 

keterampilan membaca 

yang sesuai dengan materi 

(KI, KD, Indikator) 

b. Kedalaman pembelajaran 

keterampilan membaca 

yang sesuai dengan materi 

(KI, KD, Indikator) 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 c. Keakuratan pembelajaran 

keterampilan membaca 

yang sesuai dengan materi 

(KI, KD, Indikator) 

5 

3. Pendukung 

materi 

pembelajaran 

 

a. Kesesuaian gambar ilustrasi 

dengan materi pembelajaran 

b. Kesuaian penggunaan 

warna pada gambar 

c. Kesesuaian materi dengan 

tema 

6 

 

7 

 

8 

B. Kesesuian 

Penyajian 

  

1. Penyajian 

Pembelajaran 

a. Ketersediaan teks bacaan 

yang sesuai dengan materi 

b. Ketersediaan tugas latihan 

yang sesuai dengan materi  

9 

 

10 

 2. Pendukung 

Penyajian 

 
 

a. Keterlibatan siswa baik 

secara individu ataupun 

kelompok 

11 

 C. Kesesuian Bahasa   

 1. Kebahasaan a. Menggunakan kalimat 

yang sederhana 

b. Mudah untuk memahami 

makna teks bacaan 

c. Mudah untuk memahami 

tugas latihan 

d. Penggunaan tanda baca 

12 

 

13 

 

14 

 

15 
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b. Angket untuk penilaian ahli media terhadap media Readklopedia Book pada 

pembelajaran keterampilan membaca. Berikut merupakan kisi-kisi 

instrumen penilaian ahli media : 

Tabel 3.9. Kisi-Kisi Instrumen Ahli Media  

 
Konsep Aspek Indikator No 

Pengembangan 

Media 

Readklopedia Book 

Pada Pembelajaran 

Keterampilan 

Membaca Kelas 1  

A. Bahasa dan 

Gambar Media 

  

1. Penggunaan 

bahasa 

a. Ketepatan tata bahasa 

b. Menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh siswa 

1 

2 

 

2. Gambar 

ilustrasi  

a. Ukuran gambar 

b. Kejelasan gambar dalam 

mengungkap makna 

3 

4 

 c. Peletakkan gambar 5 
B. Kegrafikan 

Media 

  

1. Kesesuian 

grafik pada 

sampul media 

a. Ketepatan ukuran judul, dan 

tema pada media 

Readklopedia Book  

b. Ketepatan ukuran gambar 

sampul pada media 

Readklopedia Book 

c. Ketepatan ukuran sampul 

media Readklopedia Book 

6 

 

 

7 

 

8 

2. Kesesuian 

graik pada 

Desain media 

a. Jenis huruf yang digunakan 

b. Tata letak penulisan teks 
9 

10 

C.  Penyajian Media  a. Kemenarikan tampilan media  

b. Kepraktisan penggunaan 

media  

c. Keamanan bahan dasar media 

11 

12 

13 

 

c. Angket respon siswa terhadap penilaian kemenarikan media Readklopedia 

Book pada pembelajaran keterampilan membaca. Berikut merupakan kisi-

kisi instrumen penilaian angket respon siswa : 

Tabel 3.10. Kisi-Kisi Instrumen Respon Siswa 

 

No Aspek Indikator Yang Dinilai 
No 

Butir 

1. Materi a. Kejelasan isi teks pada bacaan  

b. Kejelasan tugas latihan 

c. Kejelasan kata dan kalimat 

1 

2 

3 
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No Aspek Indikator Yang Dinilai No 

Butir 

2. Tampilan a. Kejelasan gambar ilustrasi 

b. Kemenarikan gambar ilustrasi 

c. Kemenarikan penggunaan warna pada 

media 

4 

4 

5 

3. Manfaat a. Kemudahan belajar 

b. Motivasi belajar 

c. Ketertarikan terhadap media 

10 

8 

6, 7, 9 

 

d. Angket respon guru terhadap penilaian kemenarikan media Readklopedia 

Book pada pembelajaran keterampilan membaca. Berikut merupakan kisi-

kisi instrumen penilaian angket respon guru : 

Tabel 3.11. Kisi-Kisi Instrumen Respon Guru 

 
No  Aspek  Indikator Yang Dinilai No 

Butir 

1 Pengoperasian  a. Media mudah dioperasikan 1 

2. Materi  a. Materi dapat dengan mudah dipahami 

b. Materi yang dimuat cocok dengan pembelajaran 

keterampilan membaca 

c. Media mengasah kemampuan membaca 

d. Media membantu untuk belajar kelompok 

2 

3 

 

4 

5 

3 Tampilan   a. Tulisan pada media mudah dibaca 

b. Gambar dan warna sesuai dengan materi 

6 

7 

4. Manfaat  a. Membantu proses pembelajaran di kelas 

b. Pembelajaran menyenangkan dan menarik 

c. Ketercapaian tujuan pembelajaran  

8 

9 

10 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan data 

yang di peroleh. Dalam penelitian dan pengembangan ini digunakan dua teknik 

analisis data, yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif dan analisis 

deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk : 
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a. Analisis kevalidan media 

Mengembangkan media Readklopedia Book yang valid dengan 

mengolah data deskriptif berupa komentar atau saran perbaikan dari ahli 

materi dan ahli media. 

b. Analisis keefektifan media 

Mengembangkan media Readklopedia Book yang efektif  pada 

pembelajaran keterampilan membaca dengan mengolah data observasi uji 

coba produk (aktivitas belajar siswa). 

c. Analisis kemenarikan media 

Mengembangkan media Readklopedia Book yang menarik  pada 

pembelajaran keterampilan membaca dengan mengolah data hasil 

wawancara uji coba produk. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui: 

a. Analisis Kevalidan Media Readklopedia Book 

Analisis kevalidan digunakan untuk mengolah data dalam 

mengemgembangkan media Readklopedia Book yang valid dengan uji 

validitas kepada : 

1) Ahli Materi 

2) Ahli Media 
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Kedua data penilaian dari validasi materi dan media tersebut dianalisis 

dengan menggunakan rumus untuk menghitung presentase dari masing-

masing subyek yaitu seperti pada berikut : 

 

 

 Keterangan : 

ΣΧ = jumlah skor 

SMI  = skor maksimal ideal 

Sumber : (Tegeh, 2014: 82) 

Untuk dapat memberikan makna dalam pengambilan keputusan 

pada uji validitas ahli materi dan ahli media yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan Readklopedia Book maka digunakan tabel 

ketetapan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.12. Tabel Pedoman Kevalidan Media 

 
Tingkat Pencapaian  Kualifikasi  Keterangan  

90% - 100% Sangat baik Media sangat valid untuk 

digunakan dan tidak perlu revisi 

75% - 89 % Baik  Media valid digunakan dan perlu 

revisi kecil 

65% - 74% Cukup  Media belum valid digunakan dan 

cukup banyak revisi 

55% - 64% Kurang  Media belum valid digunakan dan 

perlu banyak revisi 

0 – 54% Sangat kurang Media tidak valid digunakan dan 

perlu revisi total 

sumber : modifikasi tabel kriteria ketetapan (Tegeh, 2014: 83) 

 

 

 

 

 

Presentase = ΣΧ × 100% 

SMI 
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b. Analisis Keefektian Media Readklopedia Book 

Analisis keefektian digunakan untuk mengolah data dalam 

mengembangkan media Readklopedia Book yang efektif dengan 

menganalisis data sebagai berikut : 

1) Hasil belajar siswa 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur data dari hasil belajar siswa 

yaitu memberikan tes evaluasi terkait dengan media Readklopedia Book 

yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran.  

2) Observasi aktivitas belajar siswa  

Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan penilaian dengan 

melakukan observasi aktivitas belajar siswa pada saat uji coba media 

Readklopedia Book. 

Data penilaian yang diperoleh dari hasil belajar siswa dan observasi 

aktivitas belajar siswa dianalisis dengan menggunakan rumus  seperti pada 

berikut :  

 

 

Keterangan : 

ΣΧ = jumlah skor 

SMI  = skor maksimal ideal 

Sumber : (Tegeh, 2014: 82) 

Presentase = ΣΧ × 100% 

SMI 
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Dengan kriteria keefektifan media Readklopedia Bookmelalui tes 

evaluasi belajar siswa dan observasi aktivitas belajar siswa, maka diperoleh 

kriteria ketetapan seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.13. Tabel Pedoman Keefektifan Media  

 
Tingkat Pencapaian  Kualifikasi  Keterangan  

90% - 100% Sangat Efektif Media sangat efektif digunakan 

75% - 89 % Efektif Media efektif digunakan 

65% - 74% Cukup Efektif Media cukup efektif digunakan 

55% - 64% Kurang Efektif Media kurang efektif digunakan 

0 – 54% Tidak Efektif Media tidak efektif digunakan 

sumber : modifikasi tabel kriteria ketetapan (Tegeh, 2014: 83) 

 

 

c. Analisis Kemenarikan Media Readklopedia Book 

Analisis kemenarikan digunakan untuk mengolah data dalam 

mengembangkan media Readklopedia Book yang menarik dengan menganalisis 

data dari penilaian angket respon siswa dan angket respon guru terhadap media 

Readklopedia Book. Data angket respon siswa dan angket respon guru diolah 

dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

ΣΧ  = jumlah skor 

SMI  = skor maksimal ideal 

Sumber : (Tegeh, 2014: 82) 

Presentase = ΣΧ × 100% 

SMI 

 



64 
 

Dengan kriteria kemenarikan media Readklopedia Book seperti pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.15. Tabel Pedoman Kemenarikan Media  

 
Tingkat Pencapaian  Kualifikasi  Keterangan  

90% - 100% Sangat Menarik Media sangat menarik untuk 

digunakan 

75% - 89 % Menarik Media menarik untuk digunakan 

65% - 74% Cukup Menarik Media cukup menarik untuk 

digunakan 

55% - 64% Kurang Menarik Media kurang menarik untuk 

digunakan 

0 – 54% Tidak Menarik Media tidak menarik untuk 

digunakan 

sumber : modifikasi tabel kriteria ketetapan (Tegeh, 2014: 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 


