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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mencari data dengan 

tujuan tertentu. Metode penelitian ini membahas tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan, penerapan, serta 

keefektifan media pembelajaran pop-up book materi aritmatika sosial. Jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu 

situasi, masalah atau fenomena, atau peristiwa yang terjadi dengan apa adanya 

(Arifin, 2011:54). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjelaskan tentang kelayakan, penerapan, dan keefektifan media pembelajaran 

pop-up book. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dan kualitatif.  Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

memperoleh data yang berupa angka dan dengan penggunaan data yang terukur 

secara tepat. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh 

data yang berupa deskripsi dari permasalahan atau kondisi objektif di lapangan. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Batu yang beralamatkan 

di Jl.  Raya Ir. Soekarno No.8, Beji, Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini dilakukan 

pada 27 Januari 2018. Topik penelitian yang akan diteliti adalah  penerapan media 

pembelajaran pop-up book dan keefektifan media pembelajaran pop-up book 

materi aritmatika sosial. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-A SMP 

Negeri 3 Batu. Kelas VII-A terdiri dari 30 orang dengan 13 orang laki-laki dan 17 

orang perempuan. Siswa akan menerima pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran pop-up book. Pada akhir pembelajaran siswa akan 

mengerjakan soal latihan dan mengisi angket respon siswa. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau taata cara yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari 4 

tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

akhir. Adapun dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan terdiri dari beberapa langkah, yaitu menentukan lokasi 

dan waktu penelitian, meminta izin kepada sekolah, dan mencari masalah yang 

ada di sekolah yang dapat diselesaikan.  
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2. Tahap Persiapan 

Tahap kedua adalah tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti mulai membuat 

instrumen-instrumen penelitian. Setelah itu, peneliti membuat RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang akan digunakan untuk menerapkan media 

pembelajaran pop-up book materi aritmatika sosial. Selanjutnya terakhir yang 

perlu dilakukan adalah membuat media pembelajaran pop-up book materi 

aritmatika sosial dan melakukan validasi yang dilakukan oleh ahli media dan 

ahli materi untuk mengetahui kelayakan media.. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran pop-up 

book pada materi aritmatika sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan  pada tanggal 27 Januari 2018. Pada 

pembelajaran ini melaksanakan pembelajaran menngunakan media 

pembelajaran pop-up book dan melakukan observasi tentang bagaimana 

keadaan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Pada akhir pebelajaran 

dilakukan tes dan pengisian angket oleh guru kelas dan siswa untuk mengetahui 

keefektifan media peembelajaran pop-up book. 

4. Tahap akhir 

Pada tahap akhir adalah analisis data. Data yang diperoleh dari tahap awal 

sampai tahap pelaksanaan dianalisis. Data yang diperoleh dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitaif. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian (Sukmadinata, 

2009:123). Teknik pengumpulan terdapat beberapa jenis, tetapi dalam pemilihan 

teknik pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar tidak 

membuang waktu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, angket, dan tes. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan betatap muka dan 

berdialog langsung antara peneliti dengan narasumber (Sukmadinta, 2013). 

Wawancara ini dilakukan sebelum melakukan penelitian kepada guru mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Batu. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara, selanjutnya peneliti bebas untuk 

mengembangkan pertanyaan yang ingin diajukan. Pertanyaan yang diajukan 

seputar proses pembelajaran di kelas, media yang digunakan guru di kelas, dan 

permasalahan yang dihadapi saat proses pembelajaran berlangsung.  

2. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang apa yang diamati (Arikunto, 

2012:45). Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai kejadian 

yang terjadi pada proses pembelajaran berlangsung. Data yang ingin diperoleh 

dalam kegiatan observasi ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru pada saat sebelum dilakukan penelitian. Selain itu, data yang ingin 
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diperoleh yaitu mengenai penerepan media pembelajaran pop-up book pada 

saat proses pembelajaran, seperti bagaimana cara guru mengajar dan bagaimana 

tingkah laku siswa. 

3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan yang diajukan 

kepada responden untuk mendapatkan informasi yang diketahui oleh responden 

(Yunus, 2010:341). Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui 

kelayakan dan keefektifan dari media pembelajaran pop-up book. Angket untuk 

mengetahui kelayakan media diberikan pada dua ahli validasi yaitu ahli media 

dan ahli materi. Keefektifan media menggunakan angket respon siswa dan 

angket tanggapan guru. 

4. Tes 

Tes adalah teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan atau latihan soal 

untuk mengukur tingkat keterampilan, pengetahuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok (Arikunto, 2012). Soal tes ini digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan media pop-up book yang digunakan dalam 

pembelajaran aritmatika sosial. Media pop-up book dikatakan efektif jika nilai 

tes yang didapatkan oleh siswa diatas rata-rata Kriteria Ketuntasan Maksimal 

(KKM) dengan perhitungan persentase ketuntasan klasikal. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Trianto (2010:263) mendefinisikan instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk membantu peneliti mengumpulkan data pada saat penelitian 

sedang berlangsung. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
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adalah lembar wawancara, media pop-up book, lembar obeservasi, lembar angket 

validasi media, dan lembar angket validasi materi. 

 

1. Lembar wawancara 

Lembar wawancara digunakan pada saat sebelum penelitian 

berlangsung. Lembar wawancara ini digunakan sebagai pedoman wawancara 

dengan guru matematika SMP Negeri 3 Batu. Kisi-kisi lembar wawancara 

yaitu: kendala yang dihadapi guru, sumber belajar dan media pembelajaran 

yang digunakan guru, respon siswa terhadap media pembelajaran yang selama 

ini digunakan oleh guru. Pertanyaan dapat dikembangkan oleh peneliti sesuai 

dengan keadaan. 

 

2. Media pembelajaran pop-up book 

Media pembelajaran pop-up book adalah buku yang memiliki unsur tiga 

dimensi. Media pembelajaran pop-up book yang digunakan pada penelitian ini 

berisi tentang materi aritmatika sosial subbab harga jual, harga beli, untung, 

rugi, dan bentuk persentasenya. Penyajian materi akan disampaikan dengan 

percakapan antara guru dengan muridnya yang bernama Dira.  

Media pembelajaran pop-up book ini terdiri dari 10 halaman. Pada 

halaman pertama sampai kesembilan, pengguna diharuskan mengikuti jalan dan 

berhenti pada tanda panah sebelum melanjutkan mengikuti jalan. Halaman 

pertama berisikan Kompetensi Dasar dan tujuan pembelajaran. Pada 

pemberhentian pertama pengguna harus menarik tali yang agar mengetahui 

tujuan pembelajaran. Pemberhentian kedua yaitu berisi Kompetensi Dasar, 
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pengguna harus menarik tanda panah. Halaman kedua berisikan tulisan ayo 

belajar dan materi aritmatika sosial. 

Pada halaman ketiga dan keempat berisikan percakapan antara guru dan 

Dira tentang pendapatan yang diperoleh Dira saat berjualan dan penjelasan 

guru mengenai harga jual dan harga beli. Pemberhentian ketiga dan keempat 

bertuliskan angka 1 dan 2. Objek gambar otomatis akan muncul jika lipatan 

dibuka. Pemberhentian selanjutnya, siswa harus menarik keatas bulatan 

emoticon. Halaman kelima menyajikan tentang penjelasan guru tentang untung 

dan rugi. Cara mengoprasikannya adalah dengan menarik bulatan emoticon 

yang muncul begitu halaman tersebut dibuka.  

Selanjutnya, halaman keenam berisikan tentang Dira yang menghitung 

untung yang dia dapatkan. Pada halaman ini, siswa harus menarik bulatan 

emoticon kebawah yang terdapat pada halaman tersebut. Halaman ketujuh, 

menyajikan pecakapan antara guru dan Dira cara menghitung persentase 

keutungan. Pemberhentian pertama pada halaman ini siswa hanya perlu 

menarik bulatan emoticon kekiri sehingga muncul rumus menghitung 

persentase keuntungan. Pemberhentian selanjutnya, berisikan hasil peresentase 

keuntungan yang diperoleh Dira dan siswa harus menarik bulatan emoticon 

keatas. 

Halaman kedelapan dan kesembilan berisikan tentang rugi dan bentuk 

pesentasenya. Cara mengoprasikan objek adalah dengan cara membuka lipatan 

yang ada pada halaman ini. Pada halaman yang terakhir, menyajikan beberapa 

latihan soal yang harus dikerjakan. Siswa dapat menarik bulatan emoticon 

keatas untuk melihat soal yang disajikan.  
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3. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di 

dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi 

yang digunakan diadaptasi dari Fatmawati (2011). Observer yang akan mengisi 

lembar observasi ini terdiri dari 3 orang. Lembar observasi siswa akan diisi 

oleh dua observer dan lembar observasi guru akan diisi oleh guru matematika 

kelas VII-A SMP Negeri 3 Batu. 

 

4. Lembar angket validasi media 

Lembar angket validasi media digunakan untuk mengukur kelayakan 

media pembelajaran pop-up book. Angket ini diisi oleh ahli media. Validasi 

media ini menggunakan kisi-kisi yang dimodifikasi dari penelitian Dzulhikmah 

(2017) dengan ditambahkan aspek interaktif dan komunikatif. Berikut adalah 

kisi-kisi instrumen angket validasi kelayakan media. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Media 

No Aspek yang dinilai Indikator Butir 

1 Tampilan Kejelasan gambar 

Warna tulisan 

Kesesuaian background 

Teks 

Ukuran kertas 

Hiasan 

1 

2 

3 

4,5 

6 

7 

2 Menarik Warna pada media 

Isi materi 

Pemilihan kalimat 

Teknik pop-up 

8,9,10 

11 

12 

13 

3 Interaktif dan 

komunikatif 

Bahasa yang digunakan 

Komunikatif 

Penggunaan media 

14,15,16 

17 

18 
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5. Lembar angket validasi materi 

Lembar angket ini digunakan untuk mengukur kelayakan materi. 

kelayakan materi dilihat berdasarkan kesesuaian materi, kualitas materi, dan 

penyajian materi pada media pop-up. Kesesuaian dan kualitas materi mengacu 

pada kurikulum 2013 revisi 2016 yang saat ini digunakan di sekolah tempat 

penelitian. Lembar angket diadaptasi dari Dzulhikmah (2017). Berikut aspek-

aspek kelayakan materi yang digunakan untuk mengukur kelayakan materi. 

 Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Materi 

No Aspek yang dinilai Indikator Butir 

1 Materi Kesesuaian materi 

Kejelasan materi 

Sistematika materi 

Penggunaan equation 

Kemenarikan media 

1,2,3 

4 

5 

6 

7 

2 Evaluasi Jenis soal 

Kebenaran soal 

Kesesuaian soal dengan 

kemampuan siswa 

Soal dapat mengukur 

kemampuan siswa 

8,9,10 

11 

12 

 

13 

 

6. Lembar angket respon siswa 

Lembar angket respon siswa digunakan untuk mengukur keefektifan 

media pop-up book  yang dimodifikasi dari Munirah (2017) dengan 

menambahkan aspek keinginan memiliki media. Angket ini diisi oleh masing-

masing siswa kelas VII-A SMPN 3 Batu setelah proses pembelajaran 

menggunakan media pop-up book. Kisi-kisi angket respon siswa adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No Aspek yang dinilai Indikator Butir 

1 Ketertarikan Ketertarikan pada media 

Tampilan media 

Bentuk media 

1 

2 

3 

2 Kesenangan Rasa senang siswa 

Semangat siswa 

Rasa bosan siswa  

4 

5 

6 

3 Kejelasan meteri Kejelasan materi pada media 

Media membantu siswa 

Materi lain disajikan dalam 

pop-up 

7 

8 

9 

4 Keinginan memiliki 

media 

Keminatan siswa 

Ingin memiliki media 

10,11 

12 

 

7. Lembar angket tanggapan guru 

Lembar angket tanggapan guru diisi oleh guru matematika kelas VII-A 

SMP Negeri 3 Batu. Angket ini digunakan untuk mengetahui keefektifan media 

pop-up book. Lembar angket tanggapan guru diadaptasi dari Munirah (2017). 

Adapun kisi-kisi angket tanggapan guru adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Angket Tanggapan Guru 

No Aspek yang dinilai Indikator Butir 

1 Pembelajaran Penggunaan media 1,2,3 

2 Materi dalam media Kesesuaian materi 

Kejelasan materi 

Materi terstruktur 

Alur cerita pada media 

4,5 

6 

7 

8 

3 Tampilan Tampilan media 

Tampilan gambar 

Teknik pop-up 

9 

10 

11 

 

8. Lembar latihan soal 

Latihan soal akan dikerjakan oleh siswa pada saat setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran pop-up book. Latihan soal ini 

terdiri dari 5 soal yang dikerjakan secara individual. Kisi-kisi latihan soal yaitu: 

menentukan persentase untung rugi dengan harga pembelian dan harga 
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penjualan sudah diketahui, memnentukan kondisi untung atau rugi, menentukan 

jumlah keuntungan, menentukan persentase keuntungan, menentukan besar 

pendapatan yang diperoleh.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang penting dalam penelitian. Analisis 

data merupakan kegiatan setelah data yang didapatkan dari responden atau sumber 

data lain terkumpul. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk dapat 

mengintepretasikan hasil penelitian dalam sebuah penjelasan sehingga dapat 

dengan mudah dipahami oleh pembaca (Ali, 2013). Pada penelitian ini data yang 

diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis data kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata. Data kualitatif 

dalam penelitian ini diperoleh pada saat wawancara dan observasi. Analisis 

data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. 

Aktifitas dalam analisis data model Miles and Huberman meliputi reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010). 

Tahap pertama adalah reduksi data. Data yang didapat dari hasil 

wawancara, observasi sebelum penelitian, dan hasil observasi penerapan media 

pembelajaran pop-up book akan dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah 

membuang data yang tidak perlukan atau menimalisir data yang telah 

terkumpul. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti menggunakan data 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Pada tahap kedua adalah tahap penyajian data.  Penyajian data dapat 

disajikan dalam bentuk deskripsi, bagan, hubungan antar kategori, dan lain 

sebagainya. Pada penelitian ini peneliti memilih menyajikan data dengan 

bentuk deskrisi atau uraian singkat agar hasilnya dapat dipahami. 

Tahap yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

didapat berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Menarik 

kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya 

 

2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari angket validasi, angket respon siswa, angket tanggapan guru, dan 

tes siswa. Data yang didapatkan dari angket dianalisis untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran pop-up book. Sedangkan data yang didapat dari 

angket respon siswa, angket tanggapan guru, dan tes dianalisis untuk 

mengetahui keefektifan media pembelajaran pop-up book. 

a. Analisis data angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket 

dengan skala likert. Penggunaan skala likert dikarenakan agar memudahkan 

validator dan proses analisis data. Hal tersebut juga sejalan dengan Yunus 

(2010), skala likert cocok digunakan untuk mengetahui pendapat, sikap, dan 

persepsi seseorang. Skala likert yang digunakan terdiri dari lima kategori, 

yaitu : 5 : sangat setuju, 4 : setuju, 3 : cukup setuju, 2 : kurang setuju, 1 : 

sangat kurang setuju.  
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Menurut Sugiyono (2012:234) langkah-langkah yang harus dilakukan 

pada saat analisis data hasil angket validasi media pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

a. Merekapitulasi hasil angket yang dilakukan oleh validator 

b. Menentukan persentase skor yang diperoleh 

  
∑  

 
      

Keterangan: 

P : Persentase skor 

∑  : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Total skor maksimal 

Berdasarkan persentase yang diperoleh, penentuan tingkat kelayakan media 

pembelajaran pop-up book, yaitu: 81-100% : sangat layak, 61-80% : layak, 

41-60% : cukup layak, 21-40% : tidak layak, ≤20% : sangat tidak layak 

Menurut Hobri (2010:52) yang harus dilakukan pada saat analisis 

data angket respon siswa dan tanggapan guru adalah sebagai berikut. 

  
∑ a

n ∑  
      

  
∑  

n ∑ 
      

 

Keterangan: 

I : Persentase skor per-indikator 

P : Persentase skor keseluruhan 

∑a : Jumlah skor yang diperoleh per-indikator 

∑  : Jumlah skor maksimal per-indikator 

∑  : Jumlah skor keseluruhan yang diperoleh 

∑y : Jumlah skor maksimal  

n : banyaknya validator 
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Berdasarkan persentase keseluruhan yang diperoleh, tingkat keefektifan 

media pembelajaran pop-up book, yaitu: 85-100% : sangat efektif, 70-84% : 

efektif, 55-69% : cukup efektif, 50-54% : tidak efektif, ≤49% : sangat tidak 

efektif. 

b. Analisis hasil tes siswa 

Hasil tes siswa digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan 

media pembelajaran pop-up book. Hasil tes dikatakan tuntas jika diatas nilai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 76. Media dapat dikatakan efektif 

jika ketuntasan hasil tes siswa secara klasikal ≥75%. Menurut Arikunto 

(2012) untuk menghitung ketuntasan klasikal dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

   
  

  
  00% 

Keterangan: 

KL : Ketuntasan klasikal 

ST : Jumlah siswa yang mendapatkan nilai tuntas 

NS : Jumlah siswa yang ada dalam kelas 

 


