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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

Pengembangan media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu 

kesulitan peserta didik pada keterampilan membaca permulaan kelas I Sekolah 

Dasar. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa media pop-up book, dalam 

pengembangannya terdapat beberapa sub bab didalamnya yang akan dibahas secara 

rinci dibawah ini, sebagai berikut: 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian pengembangan yang menghasilkan sebuah 

produk berupa media pembelajaran. Metode penelitian dan pengembangan atau 

dalam bahasa Inggris Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk yang akan dikembangkan, 

dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2104:297). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

berupa pop-up book untuk keterampilan membaca permulaan peserta didik 

kelas I Sekolah Dasar. Prosedur penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE (Tegeh, dkk, 2014:42) terdiri dari lima tahapan yang 

meliputi analisis (analyze), perencanaan (design), pengembangan 

(development), implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation). 

Pengembangan model ADDIE terdiri dari lima tahapan yang saling berkaitan 

dan telah disusun secara sistematis sehingga tidak bisa diacak harus urut sesuai 

dengan tahapan. Peneliti memilih pengembangan model ADDIE karena desain 
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pembelajarannya yang sistematis, efektif dan sesuai dengan pengembangan 

media yang dilakukan peneliti. Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang 

sederhana dan terstruktur maka model ADDIE mudah dipahami dan 

diaplikasikan. Menurut (Tegeh, dkk 2014:42) Pemilihan model ADDIE 

didasari atas pertimbangan bahwa model tersebut dikembangkan dengan cara 

sistematis dan berlandaskan teoritis desain pembelajaran.  

Model ADDIE dirancang secara terprogram dengan proses yang 

sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan 

sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran. 

Model ADDIE memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti 

buku ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain-lain. 

Pemilihan model pengembangan ini juga didasari atas pertimbangan bahwa 

model pengembangan ADDIE merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan pada efisien dan pendekatan yang efektif serta prosesnya bersifat 

interaktif, yaitu hasil evaluasi setiap fase dapat membawa pengembangan 

pembelajaran menuju fase selanjutnya. Hasil akhir dari suatu fase merupakan 

produk awal untuk fase berikutnya (Wildiana, 2016:827). Model ini juga 

memberikan kesempatan untuk melakukan revisi dan evaluasi secara terus 

menerus dari setiap fasenya. Adapun langkah penelitian pengembangan 

ADDIE dalam penelitian ini jika disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Model Pengembangan ADDIE 

Sumber : Jampel, Pudjawau, Tegeh, 2014:42 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengemabangan 

Produk yang diciptakan dalam penelitian dan pengembangan adalah media 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi yang 

terkait dengan materi dalam pembelajaran. Media pembelajaran bernama Pop-up Book. 

Media ini di khususkan pada materi membaca kelas 1 Sekolah Dasar. Model 

pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE. Pada model ADDIE terdapat tahap-

tahap yang akan dilaksanakan, sebagai berikut : 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Pada tahap pertama peneliti melakukan analisis di 2 SD yaitu SDN Torongrejo 1 

Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang pada kelas 1. Kegiatan yang dilaksanakan peneliti 

yaitu sebagai berikut : (a) analisis kegiatan pembelajaran di kelas 1 SD, (b) analisis 

penggunaan media pembelajaran yang ada di kelas 1 SD, (c) analisis sarana prasarana yang 

terdapat di Sekolah Dasar yang dijadikan penelitian. Seluruh aspek diatas akan dianalisis, 

bertujuan supaya peneliti mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh kedua Sekolah 

Dasar tersebut, dan untuk memberikan masukan kepada peneliti untuk mengembangkan 

media yang dibutuhkan Sekolah Dasar tersebut. 

2. Tahap II Perencanaan (Design) 

Pengembangan 

(Development) 

Analisis 

(Analyze) 

Perencanaan 

(Design) 

Implementasi 

(Implementation) 
Evaluasi 

(Evaluation) 
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Tahap perencanaan adalah kelanjutan dari tahap analisis. Pada tahap perencanaan 

ini peneliti malakukan kegiatan, sebagai berikut : (a) menentukan kompetensi dan 

indikator yang akan dicapai melalui media pembelajaran, (b) menetapkan penggunaan 

media pembelajaran, (c) menyusun rencana pembuatan media yang dapat mendukung 

tercapainya kompetensi dan indikator yang akan dicapai. Kegiatan tersebut bertujuan 

untuk memberikan kemudahan guru dalam menyampaikan materi pada proses kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap selanjutnya adalah pengembangan merupakan tindak lanjut dari tahap 

perencanaan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengembangkan desain yang sudah 

dirancang oleh peneliti kedalam bentuk fisik berupa produk. Produk yang dimaksud 

berupa media pop-up book. Media yang telah dikembangkan oleh peneliti akan divalidasi 

oleh validator yaitu ahli media dan ahli materi. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Setelah tahap pengembangan selesai, tahap selanjutnya adalah tahap 

implementasi. Pada tahap ini media yang telah dirancang akan diimplementasikan. 

Implementasi adalah penerapan hasil produk yang telah dikembangkan oleh peneliti dan 

sudah divalidasi oleh validator yaitu ahli media dan ahli materi. Penerapan hasil produk 

ini diuji cobakan pada dua Sekolah Dasar yaitu SDN Torongrejo 1 Batu yang merupakan 

uji coba skala kecil dan SDN Sumbersari 1 Malang yang merupakan uji coba skala besar. 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi yaitu tindak lanjut dari tahap implementasi. Tahap evaluasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kualitas media yang 

dikembangkan. Model ADDIE memiliki lima tahapan, dari kelima tahapan ada empat 
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tahapan sebelumnya yang digunakan untuk memperoleh produk yang layak. Tahap 

evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan oleh 

peneliti. Data yang diperoleh di evaluasi dan akan digunakan peneliti untuk 

menyempurnakan media yang dikembangkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di dua Sekolah Dasar yaitu, di SDN Sumbersari 01 yang 

beralamat di Jalan Sigura-gura Gang I No.11, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur, yang merupakan lokasi penelitian untuk uji coba skala besar, dan di SDN 

Torongrejo 01 yang beralamat di Jalan Wukir Ratawuu, Torongrejo, Junrejo, Kota Batu, 

Jawa Timur, yang merupakan lokasi penelitian untuk uji coba skala kecil. 

 

 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan di SDN Sumbersari 01 Malang dan SDN 

Torongrejo 01 Batu dilakukan pada semester II (genap) pada bulan Maret 2018.  

3. Subjek Penelitian 

Berikut merupakan subjek penelitian pengembangan media pembelajaran pop-up 

book : 

a. Subjek uji coba validitas 

Subjek uji validitas untuk pengembang media pembelajaran pop-up book 

yaitu terdiri dari beberapa ahli yaitu dosen ahli media pembelajaran dan dosen ahli 
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materi. Subjek uji coba para ahli ini mempunyai kriteria secara akademis, yaitu dosen 

ahli materi dan dosen ahli media merupakan dosen mata kuliah pembelajaran. 

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba 

No Subjek Uji Coba Kriteria 

1. Ahli Media 

a. Dosen Mata Kuliah Pembelajaran 

Media 

b. Memahami tentang media 

2. Ahli Materi 

a. Dosen Mata Kuliah Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

b. Memahami tentang materi membaca 

3. Guru 
a. Guru Kelas 1 SDN Torongrejo 01 Batu 

dan SDN Sumbersari 01 Malang 

4. Peserta Didik 

a. Peserta Didik SDN Torongrejo 01 

Batu dan SDN Sumbersari 01 Malang 

b. Peserta Didik Kelas 1 

 

 

 

b. Subjek implementasi media pop-up book 

Subjek pada implementasi media pop-up book yaitu peserta didik kelas I 

SDN Sumbersari 01 Malang dengan jumlah 28 peserta didik sebagai uji coba skala 

besar dan guru kelas I SDN Sumbersari 01 Malang dengan SDN Torongrejo 01 Batu 

dengan jumlah 22 peserta didik sebagai uji coba skala kecil dan guru kelas I SDN 

Torongrejo 01 Batu. Guru dan peserta didik tersebut menjadi sasaran uji coba untuk 

mengisi angket penilaian terhadap media pembelajaran pop-up book. Apabila peneliti 

mendapat saran perbaikan, maka peneliti melakukan perbaikan dan hasil perbaikan 

akan di uji cobakan kembali pada peserta didik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian dan pengembangan terdapat teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran di kelas, pada 

pemanfaatan media pembelajaran dan sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Peneliti 

melakukan observasi di SDN Torongrejo 01 Batu dan SDN Sumbersari 01 Malang. 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan yang ada disekolah dan digunakan 

pada saat implementasi media pop-up book. 

2. Wawancara (Interview) 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan guru kelas 1 SDN Torongrejo 1 

Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang. Wawancara ini digunakan saat peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan data secara nyata tentang proses pembelajaran dan 

kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Sehingga diperlukan penelitian dan 

pengembangan media dalam pembelajaran. 

3. Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, 

dengan menggunakan petanyaan dan nilai serta respon terhadap produk yang 

dikembangkan. Peneliti menggunakan angket ditujukan kepada ahli materi, ahli media, 

guru dan peserta didik. Peneliti menggunakan dua macam angket yaitu angket validasi dan 

angket respon. 

a. Angket Validasi 

Angket ini akan diisi oleh ahli validator yaitu ahli media dan ahli materi. 

Angket ini digunakan untuk mengetahui kelayakan media pop-up book yang 

dikembangkan oleh peneliti. Penyebaran angket ini dilaksanakan sebelum uji coba 
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produk. Komentar serta saran dari para ahli digunakan untuk perbaikan produk media 

pop-up book untuk menghasilkan produk yang lebih baik. 

b. Angket Respon 

a) Angket Respon Guru 

Angket ini digunakan untuk mengetahui respon guru terhadap produk 

pop-up book yang dikembangkan pada materi membaca untuk siswa kelas 1 SD. 

Angket ini berisi penilaian, komentar dan saran guru terhadap media yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

b) Angket Respon Peserta Didik 

Angket ini digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

pembelajaran materi membaca dengan menggunakan media pop-up book. Angket 

ini berisi penilaian, komentar dan saran peserta didik terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan media pembelajaran. Dokumentasi dilakukan selama proses uji coba 

produk media pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penilaian pengembangan yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu berisi penilaian 

pembelajaran dikelas, pembelajaran menggunakan media po-up book dan sarana 
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prasarana. Lembar observasi ini dibuat sebelum melakukan pengembangan media pop-up 

book dan menjadi acuan penelitian dalam pengembangan media pop-up book. Observasi 

dilakukan pada tahap awal untuk menilai kondisi kegiata pembelajaran di kelas. mAdapun 

kisi-kisi pedoman observasi yang digunakan peneliti disajikan pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi Analisis Kebutuhan 

No Aspek Indikator 
No 

Butir 
Jumlah 

1. Metode pembelajaran 
1. Penggunaan metode 

ceramah 
1 1 

2. 
Respon peserta didik 

terhadap media 

2. Antusias peserta didik 

3. Respon peserta didik 
2,3 2 

3. Media pembelajaran 

4. Penggunaan media 

pembelajaran 

5. Alat bantu belajar 

6. Kemenarikan media 

7. Penggunaan media 

dalam jangka panjang 

4,5,6,7 4 

4. 
Proses pelaksanaan 

pembelajaran 

8. Hambatan dalam 

belajar 

9. Kegiatan dalam 

pembelajaran 

8,9 2 

5. 
Tujuan 

pemebelajaran 

10. Tujuan pembelajaran 

tercapai dengan adanya 

media 

10 1 

  (Sumber : Oleh Peneliti) 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau bersifat terbuka, yang 

mana pedoman ini berisikan garis besarnya saja dan dapat dikembangkan sewaktu-waktu 

apabila dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang penggunaan media 

pembelajaran dan sarana prasarana yang ada disekolah. Adapun kisi-kisi pedoman 

wawancara yang digunakan peneliti disajikan pada tabel 3.3 berikut : 

Tabel 2.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 
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No  Aspek Indikator 
No 

Butir 
Jumlah 

1. 

Metode 

pembelajaran yang 

digunakan 

1. Penggunaan metode 

pembelajaran 
1 1 

2. 

Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

2. Media yang digunakan 

3. Penggunaan media  

membantu peserta didik 

4. Penggunaan media  

pop-up book 

5. Antusias peserta didik 

2,3,4,5 4 

3. 
Proses pelaksanaan 

pembelajaran 

6. Kegiatan membaca 

7. Kesulitan peserta didik 
6,7 2 

 4. 
Bahan ajar yang 

digunakan 

8. Penggunaan bahan ajar 

9. Manfaat bahan ajar 
8,9 2 

5. 
Harapan tentang 

media baru 

10. Pengembagan media 

pop-up book 
10 1 

  (Sumber : Oleh Peneliti) 

3. Pedoman Angket 

Angket merupakan cara pengumpulan data secara tidak langsung berisi 

pertanyaan-pertanyaan dan nilai. Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket validator, angket respon guru dan angket respon peserta didik. 

a. Angket validasi 

Penggunaan angket ini bertujuan untuk mendapatkan nilai dan saran dari para 

ahli mengenai media yang dikembangkan. Angket validasi ini diisi oleh ahli media 

dan ahli materi. Adapun kisi-kisi angket validato disajikan pada tabel 3.4 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Validator 

No Keterangan Indikator 
No 

Pertanyaan 

1. Ahli Media 

a. Kemenarikan media 

pembelajaran 
1 – 6  

b. Kualitas isi media 

pembelajaran 
7 – 8  
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c. Keterlibatan peserta didik 

dalam menggunakan media 
9 – 10  

2. Ahli Materi 

a. Kurikulum  1 – 2  

b. Isi Materi 3 – 5  

c. Pembelajaran  6 – 10  

(Sumber : Oleh Peneliti) 

c. Angket Respon Guru dan Peserta Didik 

Angket ini digunakan setelah uji coba produk media pop-up book. 

Penggunaan angket ini akan diisi oleh guru dan peserta didik. Angket ini bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan serta penilaian mengenai media yang dikembangkan. 

Hasil dari penilaian angket respon guru dan respon peserta didik akan menunjukkan 

kevalidan pengembangan media pop-up book yang dikembangkan peneliti. Adapun 

aspek penilaian yang digunakan dalam angket respon guru dan respon peserta didik. 

Kisi-kisi angket respon guru disajikan pada tabel 3.5 dan kisi-kisi angket respon 

peserta didik disajikan pada tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Guru 

No Aspek  Indikator 
No 

Pertanyaan 

1. Penggunaan media 

1. Petunjuk penggunaan 

media pop-up book 
1 – 2  

2. Media pop-up book 

mudah digunakan 

2. Isi media 

3. Konsep membaca 

yang benar 

3 – 5  4. Penyelesaian materi 

5. Penggunaan belajar 

membaca ejaan 

3. Kegunaan media 

6. Pemahaman materi 

6 – 10  

7. Penyampaian materi 

8. Penggunaan media 

melibatkan peserta 

didik 

9. Jangka waktu lama 
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10. Karakter peserta didik 

(Sumber : Oleh Peneliti) 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik 

No  Aspek  Indikator  
No 

Pertanyaan 

1. 
Penggunaan 

media 

1. Media memudahkan 

peserta didik 
1 – 2  

2. Petunjuk penggunaan 

media 

2. Isi media 

3. Penyelesaian materi 

3 – 5  

4. Pemahaman materi 

yang disajikan 

5. Membantu memahami 

materi 

3. Reaksi pengguna 

6. Kemenarikan media 

pop-up book 

6 – 8  
7. Memotivasi peserta 

didik 

8. Ketertarikan peserta 

didik 

4. 
Keinginan 

memiliki media 

9. Keinginan memiliki 

media di rumah 

9 – 10  10. Keinginan 

menggunakan media di 

sekolah 

(Sumber : Oleh Peneliti) 

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan 

peneliti. 

1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif didapat dari hasil observasi, wawancara kepada guru 

kelas 1 dan data dari angket kritik dan saran oleh ahli media dan ahli materi. Analisis data 
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deskriptif bertujuan untuk mengelompokkan informasi-informasi dari data kuantitatif yang 

berupa tanggapan, kritik dan saran perbaikan dan revisi produk yang dikembangkan media 

pop-up book. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ini diperoleh peneliti pada saat 

sebelum melakukan penelitian, tepatnya pada saat melakukan analisis kebutuhan terhadap 

dua sekolah dan pada tahap implementasi media pop-up book di Sekolah Dasar. Semua 

data yang didapat peneliti akan dianalisis dan akan dijadikan acuan perbaikan dalam 

pengembangan media pop-up book. Berikut ini adalah langkah-langkah teknik analisis 

data kualitatif : 

a) Pengumpulan data 

Data yang diperoleh yaitu mengenai aktivitas yang dilakukan peserta didik beserta 

faktor penghambat, pendukung dan kesulitan pada saat proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung, dan penggunaan media pembelajaran pop-up book. 

b) Reduksi data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data-

data yang telah terkumpul menggunakan instrumen pedoman wawancara, saran dan 

kritik dari angket direduksi. 

c) Penyajian data 

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun disajikan dalam bentuk 

penjelasan deskriptif. Penyajian data mendeskripsikan tentang penggunaan media 

pembelajaran pop-up book dan aktifitas yang dilakukan peserta didik beserta faktor 

pendukung, penghambat, kesulitan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Selanjutny data disajikan dalam bentuk narasi. 

d) Kesimpulan 
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Tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.  

2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kevallidan, keefektifan dan 

kemenarikan media. Kevalidan media didapat dari angket validasi para ahli, keefektifan 

didapat dari soal evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar, sedangkan 

kemenarikan didapat dari angket respon guru dan peserta didik. Data yang diperoleh 

peneliti akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Ada dua jenis deskriptif kuantitatif 

yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut akan dibahas secara 

rinci tentang dua jenis deskriptif kuantitatif yang digunakan.  

a. Analisis Data Angket Validasi Ahli 

Data angket validasi didapat dari angket ahli media dan angket ahli materi. 

Data yang telah diperoleh dari hasil angket akan dianalisis menggunakan data 

deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kelayakan media pop-up book. Hasil angket 

vdiuji menggunakan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri dari empat kategori yang disajikan pada 

tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1. Skor 4 
Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ 

bermanfaat/ memotivasi/ menarik 

2. Skor 3 

Cukup setuju/ cukup baik/ kadang-kadang/ netral/ 

cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup layak/ cukup 

bermanfaat/ cukup memotivasi/ cukup menarik 

3. Skor 2 

Tidak setuju/ kurang baik/ hampir tidak pernah/ 

negatif/ kurang sesuai/ kurang paham/ kurang layak/ 

kurang bermanfaat/ kurang memotivasi/ kurang 

menarik 

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ tidak pernah/ 

sangat kurang sesuai/ sangat kurang paham/ sangat 
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kurang layak/ sangat kurang bermanfaat/ sangat 

kurang memotivasi/ sangat kurang menarik 

      (Sumber : Sugiyono, 2014:135 dengan modifikasi penulis) 

Menurut (Sugiyono, 2014:137) presentase validasi para ahli rata-rata setiap 

komponen dihitung menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

P  = Presentase validator (hasil dibulatkan) 

∑x  = Jumlah keseluruhan skor tiap kriteria yang dipilih 

N  = Jumlah keseluruhan skor ideal 

Kriteria dalam validasi yang digunakan dalam validitas penelitian media 

disajikan pada tabel 3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No 

Tingkat 

Pencapain 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 – 100 % Sangat baik Sangat layak, tidak perlu revisi 

2. 61 – 80 % Baik  Layak, tidak perlu revisi 

3. 41 – 60 % Cukup baik Kurang layak, perlu revisi 

4. 21 – 40 % Kurang baik Tidak layak, perlu revisi 

5. < 20 % Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revis 

(Sumber : Arikunto, 2010 dengan modifikasi peneliti) 

Dengan ketentuan sabagai berikut: 

a. Jika hasil analisis mendapat kriteria A (81% - 100%), maka kualifikasi media 

sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

b. Jika hasil analisis mendapat kriteria B (61% - 80%), maka kualifikasi media baik 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

         P = 
∑x

N
 x 100% 
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c. Jika hasil analisis mendapat kriteria C (41% - 60%), maka kualifikasi media 

cukup baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

d. Jika hasil analisis mendapat kriteria D (21% - 40%), maka kualifikasi media 

kurang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

e. Jika hasil analisis mendapat kriteria E (< 20%), maka kualifikasi media sangat 

kurang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

b. Analisis Data Angket Respon Guru dan Peserta Didik 

Data angket respon guru dan peserta didik dianalisis menggunakan analisis 

kuantitatif untuk mengetahui respon guru dan peserta didik pada media pop-up book 

yang dikembangkan oleh peneliti. Cara mengetahui respon peserta didik terhadap 

media yang dikembangkan menggunakan angket dengan jawaban angket respon 

peserta didik menggunakan skala Guttman yang menggunakan dua kategori yang 

dibuat dalam bentuk pilihan, “Ya atau Tidak”. Skala Guttman terdiri dari dua ketegori 

yaitu skor dan nilai. Jawaban “Ya” mendapat skor 1 dan jawaban “Tidak” mendapat 

skor 0 yang disajikan dalam tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No  Skor  Keterangan  

1. Skor 1 Ya  

2. Skor 0 Tidak  

(Sumber : Sugiyono, 2014:139) 

Presentasi rata-rat tiap komponen dihitung dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

P =  Perolehan presentase respon guru dan peserta didik (hasil  

     dibulatkan sampai mencapai bilangan 

P =  
∑x

N
 x 100 % 
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∑x =  Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N =  Jumlah skor ideal 

Tabel 3.9 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No  Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi  Keterangan  

1. 81 – 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu revisi 

2. 61 – 80 % Baik  Layak, tidak perlu revisi 

3. 41 – 60 % Cukup Baik Kurang layak, perlu revisi 

4. 21 – 40 % Kurang Baik Tidak layak, perlu revisi 

5. < 20 % Sangat kurang baik Sangat tidak layak,perlu revisi 

(Sumber : Arikunto, 2010 dengan modifikasi peneliti) 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika hasil analisis mendapat kriteria A (81% - 100%), maka kualifikasi media 

sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

2. Jika hasil analisis mendapat kriteria B (61% - 80%), maka kualifikasi media baik 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

3. Jika hasil analisis mendapat kriteria C (41% - 60%), maka kualifikasi media 

cukup baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

4. Jika hasil analisis mendapat kriteria D (21% - 40%), maka kualifikasi media 

kurang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

5. Jika hasil analisis mendapat kriteria E (< 20%), maka kualifikasi media sangat 

kurang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 


