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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  media Pop-Up Book berbasis 

audio tentang bangun datar segiempat. Peneliti menggunakan penelitian 

pengambangan (research and development) oleh Sugiyono (2015). Metode ini 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. 

Karena untuk menghasilkan suatu produk perlu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk agar dapat bermanfaat untuk 

banyak orang (Sugiyono, 2015).  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

medeskripsikan data pengembangan media Pop-Up Book berbasis audio pada 

materi bangun datar segi empat dan melihat keefektifan media Pop-Up Book 

berbasis audio pada proses pembelajaran yang dilihat dari ketuntasan belajar siswa 

dan respon siswa setelah menggunakan media pembelajaran. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini pertepatan dengan semester ganjil pada Tahun Ajaran 2018 / 

2019 dan pengambilan data dilaksanakan di SMP Islam Ma’arif 03 Malang Jl. 

Aluminium No.30, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122.  

Penelitian ini bertempat di SMP Islam Ma’arif 03 Malang karena kurangnya 

prasarana dalam proses pembelajaran, sehingga peneliti membuat pengembangan 

media yang berupa Pop-Up Book berbasis audio. Waktu penelitian pada bulan 

September 2018 dan disesuaikan dengan jam pelajaran matematika yang telah 

ditentukan oleh pihak sekolah.  
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3.3 Prosedur Penelitian 

Model pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan 

media Pop-Up Book berbasis audio adalah model pengembangan Sugiyono. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2015) adalah 

1) potensi masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) desain produk, 4) validasi desain, 

5) revisi desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) 

revisi produk, 10) produksi massal. 

Pada pengembangan media kali ini, peneliti menggunakan langkah-langkah 

tersebut sampai dengan langkah ke sembilan. Karena pada kali ini peneliti hanya 

melakukan penelitian pada skala kecil yaitu di SMP Islam Ma’arif 03 Malang. 

Langkah-langkah pengembangan media Pop-Up Book berbasis audio adalah 

sebagai berikut :  

1. Potensi masalah  

Masalah yang ditemukan disekolah mengenai penggunaan media pembelajaran 

yang masih kurang, guru hanya menggunakan sumber belajar dari buku paket 

dan LKS. Ketika menggunakan media pembelajaran guru biasanya melihat 

situasi kelasnya terlebih dahulu, apabila memungkinkan akan menggunakan 

media dan media yang digunakan berupa  Power Point, untuk penggunaannya 

pun jarang karena tidak semua kelas mempunyai fasilitas proyektor. 

2. Pengumpulan informasi 

Informasi diperoleh dari hasil wawancara guru di SMP Islam Ma’arif 03 

Malang mengenai  penggunaan  media  yang  pernah  digunakan  dan  kendala 
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yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran. Informasi yang telah didapat 

digunakan untuk perencanaan pengembangan media pembelajaran yang baru 

dan lebih efektif. Juga menentukan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator untuk 

pengembangan media pembelajaran. 

3. Desain produk 

Perancangan produk yang dikembangkan berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi. Tahap perancangannya dimulai dari penyusunan materi, penyusunan 

cover, box kemasan, isi Pop-Up Book, panduan penggunaan, dubbing dan 

pemasangan audio serta merencanakan bahan-bahan yang digunakan untuk 

mencetak Pop-Up Book dan pemasangan audio. 

4. Validasi desain 

Selanjutnya yaitu validasi desain oleh ahli media. Validasi desain ini bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Validasi 

produk memerlukan beberapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk yang baru dirancang. Proses penilaiannya yaitu ahli media  

mengisi angket validasi media, untuk memberikan saran dari media yang 

dianggap masih ada kekurangan. Selanjutnya, saran yang diberikan oleh ahli 

media digunakan untuk merevisi desain. 

5. Revisi desain 

Dari hasil validasi desain dapat diperoleh saran yang digunakan untuk 

memperbaiki media yang masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Jika ahli 

media menyatakan media belum layak maka perlu revisi berulang, sampai 

dinyatakan layak untuk diuji coba. 
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6. Uji coba produk 

Untuk uji coba produk digunakan untuk mengetahui keefektifan media 

pembelajaran. Tahap uji coba produk ini dilakukan pada kelompok kecil yang 

terdiri dari 6 siswa yang akan menggunakan media Pop-Up Book berbasis audio 

sebagai media belajar. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung seorang 

observer menilai aktivitas siswa menggunakan media. Setelah pembelajaran 

dengan menggunakan media Pop-Up Book berbasis audio siswa diberikan soal 

tes untuk mengukur hasi belajar dan yang terakhir siswa diberi angket respon 

tehadap pengembangan media belajar. Hasil aktivitas, tes dan  respon siswa 

digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki media Pop-Up Book 

berbasis audio sebelum di uji coba pada kelompok besar. 

7. Revisi produk 

Langkah ini dilakukan jika media yang telah diuji coba masih terdapat 

kekurangan. Revisi produk dilakukan agar media yang telah diuji cobakan 

menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kekurangannya bisa dilihat dari angket 

respon siswa setelah penggunaan media pembelajaran.  

8. Uji coba pemakaian 

Uji coba pemakaian produk dilakukan pada kelompok besar, yaitu pada siswa 

kelas VII SMP Islam Ma’arif 03 Malang. Pada uji coba pemakaian produk, 

perlakuan yang diberikan adalah sama dengan tahap uji coba produk pada 

kelompok kecil, yaitu menjadikan  media Pop-Up Book berbasis audio sebagai 

media pembelajaran. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung seorang 

observer  menilai  aktivitas  siswa  menggunakan  media. Selanjutnya  diakhir 
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diberikan soal tes untuk mengukur hasil belajar siswa dan juga angket respon 

siswa terhadap media pembelajaran. 

9. Revisi produk 

Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki jika masih terdapat kesalahan atau pun 

kekurangan pada media pembelajaran, yang telah  dilakukan uji coba 

pemakaian pada kelompok besar. Agar media pembelajaran menjadi lebih baik 

dan memiliki nilai guna. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek untuk uji coba produk adalah 6 siswa dan uji coba pemakaian adalah 

25 siswa kelas VII SMP Islam Ma’arif 03 Malang.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data menurut Sugiyono (2015) merupakan langkah 

yang paling penting dalam penelitian, tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan 

data. Peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data, agar mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data 

dalam suatu penelitian adalah angket validasi, lembar aktivitas siswa, soal tes dan 

angket respon siswa. 

a. Angket Validasi Media 

Angket validasi media digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

media yang baru dibuat. Angket validasi media ini diberikan kepada ahli media 

yang  merupakan  salah  seorang  dosen dan salah  seorang guru matematika di SMP 
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Islam Ma’arif 03 Malang. Angketnya berisikan penilaian tentang media Pop-Up 

Book berbasis audio. Berikut adalah kisi-kisi dari angket validasi media : 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Validasi Media 

No Aspek Indikator 

1. Tampilan a. Komposisi dan tata letak pada cover seimbang 

b. Penampilan Pop-Up colour full 

c. Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca 

d. Ilustrasi gambar dan materi mudah dipahami 

e. Kualitas gambar jelas 

2. Audio a. Suara narator terdengar jelas 

b. Soal yang disampaikan mudah dipahami dan jelas 

3. Bahasa a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 b. Bahasa mudah dipahami oleh siswa 

4. Layout a. Layout tidak monoton 

b. Layoutnya mudah untuk digunakan 

c. Ketepatan gambar dan materi 

5. Isi a. Ketepatan judul dengan isi materi 

 b. Uraian materi yang jelas 

 c. Penyajian materi mudah dipahami  

 d. Contoh soal yang diberikan jelas 

 

e. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan setelah pembelajaran dengan menggunakan 

media Pop-Up Book berbasis audio selesai. Angket respon digunakan untuk melihat 

pendapat siswa SMP Islam Ma’arif 03 Malang mengenai media Pop-Up Book 

berbasis audio. Berikut adalah kisi-kisi angket respon siswa : 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator 

1. Isi a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar 

 b. Materi mudah dipahami dan jelas 

 c. Contoh soal yang diberikan jelas 

2. Tampilan a. Setiap halaman menarik 

b. Gambar yang disajikan jelas 

c. Tata letaknya tidak membosankan 

d. Tampilannya colour full 

e. Model tulisan menarik 

3. Audio a. Suara dapat didengar dengan jelas 

 b. Soal yang disampaikan mudah dipahami 

                                          Sumber : Anggi Nur Cahyani, 2014 & Dede Cahyadi, 2014 
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f. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar diberikan diakhir pembelajaran yang bertujuan untuk melihat 

keefektifan dari media Pop-Up Book berbasis audio. Tes yang diberikan terdiri dari 

4 soal tentang sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang, serta menghitung luas 

dan keliling dari persegi dan persegi panjang. 

g. Pengamatan aktivitas siswa 

Pengamatan atau observasi dilakukan saat aktivitas pembelajaran berlangsung 

dengan mengisi lembar observasi. Pengamatan akan dibantu oleh teman sejawat. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung  observer akan mengamati dan 

mencatat aktivitas siswa dengan lembar observasi. Lembar observasi memuat 

indikator yang mencerminkan aktivitas siswa terhadap penggunaan media Pop-Up 

Book berbasis audio.  Berikut adalah indikator aktivitas siswa pada kegiatan 

pembelajaran : 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek Indikator 

1. Visual a. Penggunakan Pop-Up Book. 

b. Layout terlihat dengan jelas. 

c. Gambar yang disajikan terlihat jelas.  

d. Tertarik dengan media pembelajaran. 

2. Mendengarkan a. Siswa Mendengar suara dengan jelas. 

b. Mudah memahami soal yang disampaikan. 

c. Mudah menggunakan audio player. 

3. Menulis a. Mencatat hasil yang diperoleh dalam pembelajaran. 

b. Menuliskan soal yang diterima dengan benar. 

4. Menggambar a. Menggambarkan kembali bangun datar yang telah dipelajari. 

b. Menggambarkan soal yang disampaikan melalui audio 

player. 

5. Emosional a. Senang mengikuti pembelajaran dengan media Pop-Up Book 

berbasis audio. 

b. Berani bertanya kepada guru. 

6. Mental  a. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. 

b. Memperhatikan arahan guru. 

c. Semangat mengikuti pembelajaran. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Analisis Kevalidan Produk 

Angket validasi produkdigunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

suatu media yang telah dibuat. Lembar validasi diberikan kepada ahli media yang 

merupakan salah satu dosen dan salah satu guru matematika di SMP Islam Ma’arif 

03 Malang. Angketnya berisikan pernyataan-pernyataan terkait penilaian media 

Pop-Up Book berbasis audio. Kriteria yang digunakan untuk menilai kevalidan 

produk terdiri dari 4 kategori skala penilaian yaitu Sangat Kurang Baik (nilai 1), 

Kurang Baik (nilai 2), Baik (nilai 3), dan Sangat Baik (nilai 4). Untuk menghitung 

skor dari hasil validasi ahli adalah sebagai berikut : 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝑉) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑎𝑟𝑖 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Hasil validasi yang telah diketahui persentasenya dapat dicocokkan dengan 

rata-rata kriteria validasi seperti yang disajikan berikut ini : 

Tabel 3.4 Rata-Rata Kriteria Validasi 

Presentase Kriteria 

80 ≤ �̅� ≤ 100 Sangat Valid 

60 ≤ �̅� < 80 Valid  

40 ≤ �̅� < 60 Cukup Valid 

20 ≤ �̅� < 40 Kurang Valid 

0 ≤ �̅� < 20 Tidak Valid 

                                     Sumber : Riduwan, 2010 
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b. Analisis Keefektifan  

• Analisis data angket respon siswa 

Didapatkan dari hasil angket yang sudah diberikan diakhir pembelajaran 

setelah menggunakan media Pop-Up Book berbasis audio. Pemberian skornya 

terdiri dari 4 kategori yaitu Sangat Kurang Setuju (nilai 1), Kurang Setuju (nilai 

2), Setuju (nilai 3), dan Sangat Setuju (nilai 4). Hasil rekap skor dari angket 

kemudian dihitung untuk memperoleh presentasenya dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (𝑃) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Angket respon siswa baik terhadap media pembelajaran jika persentase ≥ 75%. 

• Analisis Data Aktivitas 

Data hasil aktivitas yang telah didapat melalui lembar observasi aktivitas 

siswa digunakan untuk melihat proses dan perkembangan aktivitas yang terjadi 

selama proses pembelajaran menggunakan media Pop-Up Book berbasis Audio. 

Pemberian skor terdiri dari 4 kategori, yaitu Sangat Kurang Baik (nilai 1), 

Kurang Baik (nilai 2), Baik (nilai 3), Sangat Baik (4). Selanjutnya menentukan 

persentasenya dengan menggunakan rumus berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒(𝑃) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Aktivitas siswa dikatakan baik saat mengikuti kegiatan pembelajaran 

persentasenya ≥ 75% dari jumlah siswa yang ada dikelas. 
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Hasil dari persentase angket respon siswa dan aktivitas siswa yang telah 

diperoleh  kemudian dicocokkan dengan rata-rata kriteria persentase sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 Rata-Rata Kriteria Persentase  
Presentase Kriteria 

80 ≤ �̅� ≤ 100 Sangat Baik 

60 ≤ �̅� < 80 Baik  

40 ≤ �̅� < 60 Cukup Baik 

20 ≤ �̅� < 40 Kurang Baik 

0 ≤ �̅� < 20 Tidak Baik 

                                           Sumber : Arikunto, 2013 

 

 

• Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar dilihat dari pencapaian skor yang didapat oleh siswa 

diakhir pembelajaran. Kemudian ditentukan ketuntasannya dari KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan yaitu 75. Untuk menghitung 

persentase ketuntsan klasikal menggunakan rumus : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒(𝑃) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

Hasil belajar siswa tuntas apabila memperoleh nilai diatas KKM yang telah 

ditentukan yaitu 75 berjumlah ≥ 75% dari jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran. 

 

Jadi dikatakan efektif jika memenuhi 3 syarat yaitu angket respon siswa baik 

dan aktivitas siswa baik, serta hasil belajar siswa tuntas jika memperoleh nilai diatas 

KKM yaitu 75 memiliki persentase ketuntasan klasikal ≥ 75%. 

 

 

 


