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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development. Penelitian dan 

pengembangan (research and development) merupakan penelitian yang masuk 

dalam kategori penelitian “need to do”  penelitian ini menghasilkan suatu 

produk yang dapat membantu suatu pekerjaan, sehingga menjadi lebih 

produktif, efektif dan efesien (Sugiyono, 2013:528).  

 Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE dipilih, karena 

menurut Suryani,dkk (2018:124) model pengembangan ADDIE ini 

merupakan model pengembangan yang fokus pada penelitian pengembangan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya adalah pengembangan 

media pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan produk penelitian ini yaitu peta 

anak Indonesia (PENNA), sehingga model pengembangan ADDIE sesuai 

dengan penelitian ini 

 Model penelitian dan pengembangan ADDIE adalah gabungan dari 

huruf yang menyatakan langkah-langkah dalam model pengembangan ADDIE 

yaitu, Analyze (analisis), design (desain), Development (pengembangan), 

Implementation (implementasi), Evaluation (evaluasi). Berikut ini gambaran 

dari langkah-langkah model pengembangan ADDIE:  
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 Gambar 3.1 Proses Pengembangan Model ADDIE 

Dasar pemilihan model pengembangan ADDIE: 

1. Model pengembangan ADDIE memiliki langkah-langkah yang lebih 

sistematis. 

2. Pada setiap langkah yang akan dilaksanakan selalu mengacu pada langkah 

sebelumnya yang telah diperbaiki sebelumnya. 

3. Evaluasi yang biasanya dilakukan di setiap langkah terakhir, tetapi dalam 

model pengembangan ini evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang 

dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang 

terdapat pada setiap tahap yang dilakukan.  

 

Analisis  

Desain  

Pengembangan  

Implementasi  Evaluasi 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

 Model pengembangan ADDIE merupakan gabungan dari huruf-huruf 

yang menyebutkan langkah-langkah pada model pengembangan ini yaitu, 

Analyze(Analisis),Design(Desain), Development(Pengembangan), Evaluation 

(Evaluasi). Berikut ini langkah-langkah model ADDIE pada pengembangan 

media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA):  

1. Tahap Analyze (Analisis) 

Sebelum melakukan tahapan analisi pada penelitian, langkah awal 

yang perlu dilakukan adalah melakukan studi pendahuluan, studi 

pendahuluan ini dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan 

masalah – masalah yang berhubungan dengan media pembelajaran. Data dari 

studi pendahuluan diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dan 

wawancara yang dilakukan dengan wali kelas IV. Dari hasil pengamatan 

secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Februari 2017  dan 

wawancara yang dilaksankan pada tanggal 24 Oktober 2018 diperoleh 

beberapa informasi sebagai berikut : 

a. Siswa kelas IV memiliki karakteristik yang aktif , ceria dan antusia 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang menggunakan media pembelajaran.  

b. Metode yang sering digunakan pada proses pembelajaran di keas IV 

adalah metode ceramah, tanya jawab, penugasan, belajar berkelompok. 

c. Media yang digunakan pada tema indahnya keragaman di negeriku 

subtema keragaman budaya negeriku adalah media peta yang ditempelkan 

gambar pakaian adat di setiap provinsi yang ada pada peta tersebut. 
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d. Kesulitan guru dalam menjelaskan materi yang berhubungan dengan 

keberagaman budaya di Indonesia adalah siswa tidak aktif dan sulit 

menerima materi. 

 Dari hasil pengamatan secara langsung dan hasil wawancara 

tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan tahap analisi, tahap analisis ini 

meliputi beberapa kegiatan yaitu (a) analisi kompetensi dasar, (b) analisis 

materi, dan (c) mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh  siswa kelas 

IV.  

2. Tahap Design (Desain)  

 Tahap berikutnya adalah desain, tahap ini dilakukan untuk  

membuat desain media pembelajaran yang akan dikembangkan. Berikut ini 

tahap desain media peta anak Indonesia (PENNA):  

a. Mendesain produk peta anak Indonesia (PENNA) 

 Peta anak Indonesia ini memiliki 2 bentuk, bentuk pertama adalah 

peta Indonesia dan bentuk kedua adalah keanekaragaman gambar budaya. 

Berikut ini Prototype dari media Peta Anak Indonesia (PENNA) : 

1) Peta terbuat dari papan kayu atau triplek 

2) Peta yang ada pada papan kayu terbuat dari kain flannel yang telah 

dibentuk sesuai bentuk peta pada umumnya  

3) Media peta anak Indonesia (PENNA) dilengkapi dengan tombol yang 

jika ditekan akan mengeluarkan suara salah satu lagu daerah 
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4) Media Peta dilengkapi dengan gambar keragaman budaya, seperti 

pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian daerah dan alat 

musik daerah 

5) Gambar keragaman budaya (pakaian adat, rumah adat, senjata 

tradisional, alat musik daerah dan lagu daerah) menggunakan gambar 

yang berwarna 

6) Gambar keragaman budaya akan delaminating atau dilapisi dengan 

plastic 

7) Setiap provinsi yang ada pada peta akan dilengkapi dengan magnet 

yang digunakan untuk meletakkan gambar keragaman budaya  

b. Menentukan Tema yang akan digunakan dalam Implementasi Media 

  Tema yang sesuai untuk mengimplementasikan media peta anak 

Indonesia (PENNA) adalah tema indahnya keragaman di negeriku 

subtema keragaman budaya negeriku. Pada tema indahnya keberagaman 

di negeriku memiliki Kompetensi Dasar (KD) dan tujuan pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan pengembangan media peta anak Indonesia 

(PENNA). Dalam satu subtema terdapat 6 pembelajaran, agar 

implementasi media pembelajaran lebih terfokus dan efesien, maka 

dipilih satu pembelajaran yaitu pembelajaran 4. Pada pembeljaran 4 ini 

ada tiga mata pelajaran yang diintegrasikan didalamnya, yaitu mata 

pelajaran IPS,PPKn,SBDP, dan bahasa Indonesia. 
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c. Menentukan Strategi Pembelajaran  

 Model dan strategi yang dapat digunakan dalam proses pengujian 

media peta anak Indonesia (PENNA) ini adalah model make a match 

dengan strategi pembelajaran kooperatif. Model dan strategi pembelajaran 

ini dipilih agar implementasi media peta anak Indonesia (PENNA) lebih 

menarik dan menyenangkan untuk siswa. 

3. Tahap Development (Pengembangan) 

      Tahap Development (Pengembangan) pada pengembangan media 

pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) adalah sebagai berikut: 

a. Membangun Konten  

 Konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan 

materi pada tema indahnya keberagaman di negeriku subtema indahnya 

keragaman budaya negeriku kelas IV dengan menggunakan media peta 

anak Indonesia (PENNA). Dalam penggunaan media peta anak 

Indonesia harus disesuaikan dengan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dibuat, sehingga media pembelajaran 

yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa. Berikut ini adalah kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa pada tema indahnya 

keberagaman budaya di negeriku subtema indahnya keberagama budaya 

negeriku pembelajaran 4 : 
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a. Kompetensi Dasar IPS 

3.2 Mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang.  

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial,    

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang.karakteristik ruang. 

Indikator : 

3.2.1 Menyebutkan keragaman budaya yaitu pakaian adat yang  

        ada di provinsi Jawa Timur 

 3.2.2 Menunjukkan keragaman budaya yaitu pakaian adat  pada 

          provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada media peta anak  

          Indonesia (PENNA 

4.2.1 Melengkapi gambar keragaman budaya sesuai dengan provinsi 

di Indonesia  

4.2.2 Mengemukakan hasil melengkapi gambar keberagaman budaya 

sesuai dengan provinsi di Indonesia  
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b. Kompetensi Dasar PPKn 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa,   

sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan  

kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

Indikator: 

3.4.1 Menyebutkan sifat menghargai keberagaman    budaya, suku  

         dan agama di Indonesia. 

3.4.2 Menjelaskan satu sifat menghargai keberagaman budaya, suku 

dan agama yang ada di Indonesia 

4.4.1 Mencontohkan satu sifat menghargai keberagaman budaya, 

suku, dan agama yang ada di Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari  

c. Kompetensi Dasar SBDP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada;  

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada; 

Indiktor: 

3.2.1 Membaca teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia 

3.2.2 Mempelajari teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia  
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4.2.1 Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan 

tinggi rendahnya nada 

4.2.2 Menentukan tinggi dan rendahnya nada pada lagu daerah  

Dari Kompetensi Dasar yang telah dipaparkan diatas , maka berikut ini 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran IPS, 

PPKn dan SBDP: 

1. Tujuan Pembelajaran IPS 

a. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menyebutkan keragaman 

budaya yang ada di provinsi Jawa Timur dengan benar 

b. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menunjukkan keragaman 

budaya pada provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada media peta 

anak Indonesia (PENNA) dengan tepat 

c. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu melengkapi gambar keragaman 

budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan tertib 

d. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu mengemukakan hasil melengkapi 

gambar keberagaman budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan 

tepat 

2. Tujuan Pembelajaran PPKn 

a. Melalui ceramah siswa diharapkan mampu menyebutkan 3 sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku dan agama di Indonesia 
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b. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menjelaskan satu sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku dan agama yang ada di Indonesia 

dengan benar 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu mencontohkan satu sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari 

3. Tujuan Pembelajaran SBDP 

a. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu membaca teks lagu 

daerah pada provinsi di Indonesia dengan tepat 

b. Melalui diskusi siswa mampu mempelajari teks lagu daerah pada 

provinsi di Indonesia dengan tertib 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menyanyikan lagu daerah 

dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada dengan tepat 

d. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menentukan tinggi dan 

rendahnya nada pada lagu daerah dengan benar 

b. Mengembangan media peta anak Indonesia (PENNA)  

  Pada tahap pengembangan ini media peta anak Indonesia 

(PENNA) telah dibuat sesuai dengan rancangan pada tahap desain. 

Langkah awal adalah mengembangkan peta Indonesia yang dilengkapi 

dengan tombol untuk lagu daerah pada setiap provinsi di Indonesia, 

selanjutnya mengembangkan media gambar keragaman budaya (pakaian 

adat, rumah adat, senjata tradisional, alat musik daerah dan lagu daerah).   
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c. Mengembangkan buku panduan untuk guru  

  Pengembangan buku panduan untuk guru ini sangat penting 

dalam penggunaan media pembelajaran, karena keberhasilan dalam 

penggunaan media pembelajaran juga tergantung pada kemampuan guru 

dalam mengimplementasikan media pembelajaran tersebut. Isi dari buku 

panduan untuk guru adalah judul atau cover, profil pengembang media, 

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tujuan pengembangan media, 

cara menggunakan media, petunjuk khusus penggunan media 

pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA), hasil revisi produk. 

Melalui buku panduan ini diharapkan guru dapat menggunakan media 

ini dengan benar dan dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang 

akan terjadi saat menggunakan media peta anak Indonesia (PENNA).  

d. Mengembangkan panduan untuk siswa 

Buku panduan ini dibuat untuk siswa, agar siswa dapat 

menggunakan media dan memahami tujuan dari penggunaan media 

tersebut. Isi dari buku panduan untuk siswa adalah judul atau cover, 

daftar isi, cara menggunakan media peta anak Indonesia (PENNA) 

dengan sederhana dan beberapa soal sederhana terkait materi pada tema 

indahnya keragaman budaya negeriku.  

e. Melakukan validasi dengan para ahli  

  Sebelum dilakukan uji coba terhadap produk, langkah yang 

perlu dilakukan adalah meminta bantuan pada beberapa ahli, agar media 

pembelajaran yang dihasilkan benar-benar mencapai kevalidan dan 
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kefektifan, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada 

penelitian ini validasi akan dilakukan oleh ahli materi, ahli media 

pembelajaran dan ahli pengguna atau guru. 

4. Tahap Implementation (Implementasi)  

  Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari media 

peta anak Indonesia (PENNA) dalam proses pembelajaran. Agar 

pelaksanaan implementasi dapat berjalan dengan baik, maka perlunya 

dilaksanakan prosedur dalam implementasi media pembelajaran di kelas, 

terdapat dua prosedur dalam pelaksanaan implementasi ini, yaitu 

mempersiapkan guru dan mempersiapkan siswa. berikut ini penjelasan 

mengenai dua prosedur tersebut : 

1. Mempersiapkan guru 

Menentukan guru yang akan berperan sebagai patner dalam membantu  

implementasi media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) , 

dalam implementasi media pembelajaran ini guru yang dijadikan 

sebagai patner adalah guru kelas IV yang merupakan guru pengajar 

kelas IV. Setelah menentukan guru, langkah selanjutnya adalah 

memberikan buku panduan dan arahan dalam penggunaan media peta 

anak Indonesia (PENNA) kepada guru tersebut. 

2. Mempersiapkan Siswa 

Selain mempersiapkan guru, siswa juga perlu disiapkan sebelum 

melakukan implementasi media pembelajaran. Dalam penelitian ini 

siswa yang dipilih untuk melakukan implementasi media pembelajaran 
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adalah siswa kelas IV, karena materi yang dikembangkan ada di kelas 

IV. Siswa akan mendapatkan pengarahan mengenai penggunaan media 

pembelajaran dan tujuan dilaksanakan implementasi media 

pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA). 

3. Melakukan Uji Coba 

Dalam implementasi media peta anak Indonesia (PENNA) ini ada dua 

uji coba yang akan dilakukan, yaitu uji coba dalam kelompok kecil dan 

uji coba dalam kelompok besar. Uji coba kelompok kecil akan 

dilakukan ada 10 siswa yang telah dipilih untuk menggunakan media 

peta anak Indonesia, sedangkan untuk uji coba kelompok besar akan 

dilakukan di SD Muhammadiyah 5 Malang  

5. Tahap Evaluation (Evaluasi) 

  Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, tahap evaluasi yang 

digunakan dalam pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) yaitu 

evaluasi formatif, sehingga evaluasi hanya dilakukan pada setiap tahapan 

model ADDIE yang telah dilakukan selama Penelitian  

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) ini 

dilakukan di SD Muhammadiyah 5 Malang pada kelas IV yang terletak di 

jalan Ridwan Rais III No.20 Tanjungrejo, Sukun Malang. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Februari 2019. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan 

mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan : 

1. Observasi  

 Observasi dilakukan untuk memperoleh data kualitatif tentang 

permasalahan dalam proses pembelajaran dan penggunan media pembelajaran 

pada kegiatan belajar mengajar di SD Muhammadiyah 5 Malang, observasi 

ini dilakukan sebelum uji coba media pembelajaran diimplemetasikan di 

sekolah dasar tersebut.Hasil observasi dapat digunakan sebagai bahan pada 

tahap analisis (analyze) yang ada dalam model pengembangan ADDIE.  

2. Wawancara  

  Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif, wawancara 

ini dilakukan dengan narasumber guru kelas IV di SD Muhammadiyah 5 

Malang. Wawancara dilakukan secara terstruktur, sehingga daftar pertanyaan 

sudah disusun sebelum dilaksanakannya wawancara. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik siswa kelas IV, proses pembelajaran 

di kelas IV dan pengguanaan media pembelajaran saat kegiatan belajar 

mengajar di kelas.Hasil dari wawancara yang telah dilakukan selanjutnya 

dapat dianalisis pada tahap analisis (analyze) yang ada pada model 

pengembangan ADDIE. 
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3. Angket  

 Angket pada penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap media peta anak Indonesia (PENNA), 

angket yang digunakan ada empat jenis. Berikut ini empat jenis angket 

yang digunakan dalam penelitian : 

a. Angket yang diberikan pada ahli materi  

 Angket yang diberikan untuk ahli materi ini digunakan untuk penilaian 

terhadap kelayakan dan kualitas materi yang dikembangkan yaitu 

materi pada tema indahnya keberagaman di negeriku subtema 

keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 3. Kelayakan dan 

kualitas materi juga dilihat dari indikator dan tujuan pembelajaran 

yang telah disusun. Hasil dari angket tersebut akan digunakan dalam 

tahap pengembangan (development). 

b. Angket yang diberikan kepada ahli media pembelajaran  

Angket yang diberikan kepada ahli media digunakan untuk penilaian 

media peta anak Indonesia (PENNA). Penilaian tersebut berisi tentang 

tampilan media, seperti bentuk, bahan yang digunakan, kelayakan 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar, dan 

keefektifan media tersebut jika digunakan di sekolah dasar. Hasil dari 

angket yang diberikan kepada ahli media pembelajaran tersebut 

digunakan dalam tahap III yaitu pengembangan (development). 

c. Angket yang digunakan ahli pembelajaran 
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Angket yang diberikan oleh ahli pembelajaran atau guru digunakan 

sebagai penilaian media dan materi yang dikembangkan, karena media 

peta anak Indonesia (PENNA) ini akan diimplementasikan di sekolah 

dasar. Oleh karena itu angket juga diberikan kepada ahli pembelajaran 

atau guru di sekolah dasar, agar media yang dikembangkan benar-

benar efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil dari 

angket yang diberikan kepada ahli pembelajaran akan digunakan pada 

tahap III pengembangan (development). 

d. Angket yang diberikan kepada siswa 

Angket yang diberikan kepada siswa digunakan untuk penilaian media 

dan materi, karena yang akan menggunakan media peta anak Indonesia 

(PENNA) ini adalah siswa, maka penilian siswa dirasa sangat perlu. 

Melalui angket tersebut, akan dapat diketahui keefektifan media peta 

anak Indonesia pada materi tema indahnya keberagaman di negeriku 

subtema keragaman budaya negeriku. Hasil dari angket tersebut akan 

digunakan pada tahap IV yaitu implementasi (implementation). 

Tabel  1.1 Kriteria Validasi Ahli 

NO Spesifikasi Kriteria Bidang Subyek Uji Coba 

1. Dosen S2 Pembelajaran Tematik  Pendidikan Ahli Materi 

2. Dosen S2 Media Pembelajaran Pendidikan Ahli Media Pembelajaran 

3. 
Guru kelas 

IV  

S1 PGSD Pendidikan Ahli Pengguna  
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4. Dokumentasi 

  Dokumentasi dilaksanakan pada saat media pembelajaran peta anak 

Indonesia (PENNA) diimpementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di 

SD Muhammadiyah 5 Malang kelas IV.  

E. Instrumen Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2016:73) instrumen penelitian dapat digunakan 

sebagai alat ukur penilaian terhadap variabel yang akan diteliti. Berikut ini 

adalah instrument penelitian yang dibutuhkan : 

1. Lembar observasi untuk kegiatan observasi dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

kegiatan proses pembelajaran di kelas IV dan penggunaan media 

pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar. 

Tabel  3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

NO Aspek 

Pengamatan 

Indikator  

1. 

Penguasaan Kelas  Kemampuan mengkondisikan siswa 
Menciptakan kelas yang menyenangkan untuk siswa  
kemampuan menciptakan kelas yang aktif  
Menggunakan komponen pembelajaran  

2. 

Penguasaan Materi  Mampu menguasai semua materi pelajaran pada 
pembelajaran 4  
Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa 
Kemampuan mengaitkan materi satu dengan materi 
lainnya  

3. 

Penggunaan Media 
Pembelajaran  

Menyampaikan tujuan penggunaan media pembelajaran  

Kemampuan menggunakan media pembelajaran  

Mampu mengajak siswa berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan media   
Kemampuan menyampaikan materi dengan 
menggunakan media pembelajaran  
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Tabel  3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Siswa 

NO Aspek Indikator  

1. 

Kondisi siswa dalam 
proses pembelajaran  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran  
Sikap siswa pada saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran  

2. 

Kondisi siswa saat 

menggunakan media  

Antusias siswa mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan media  
Keaktifan siswa saat menggunakan media 
pembelajaran  

Kemampuan siswa menggunakan media 
pembelajaran  

 

2. Daftar pertanyaan wawancara, agar wawancara tebih terstruktur, maka 

sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyusun daftar 

pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Wawancara 

dilakukan untuk menggali informasi tetang proses pembelajaran pada 

materi indahnya keberagaman di negeriku subtema keragaman budaya 

negeriku dan media pembelajran yang digunakan selama proses 

pembelajaran. Kisi-kisi yang ada dalam instrumen wawancara adalah 

mengenai karakteristik siswa kelas IV, metode pembelajaran yang 

digunakan, penyampaian materi tema indahnya keberagaman di negeriku 

subtema indahnya keragaman budaya negeriku, kesulitan dalam 

menyampaikan materi dan media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Wawancara Guru 

NO 
Aspek 

Pertanyaan 
Indikator 

NO.Pert
anyaan 

1. 

Informasi 
mengenai 
proses 
pembelajaran 

a. Sikap siswa pada saat proses pembelajaran 
berlangsung  

1,2,3,4,5
,6,7 

b. Penggunaan komponen pembelajaran  
c. Kemampuan guru mengkondisikan kelas 

d. Cara mengkondisikan siswa agar kelas tetap 
kondusif selama proses pembelajaran berlangsung 

2. 

Informasi 
mengenai 
materi 
pembelajaran  

a. Materi yang disampaikan sesuai dengan kometensi 
dasar yang harus dikuasai oleh siswa  

8,9,10,1
1 

b. Materi yang disampaikan sesuai dengan indikator  

c. Materi yang disampaikan mampu mencapai tujuan 
pembelajaran  

d. Semua materi sudah mencakup kehidupan sehari-hari 
siswa  

3. 

Informasi 
tentang 
media 
pembelajaran 

a. Media pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
siswa 

12,13,14
,15,16,1
7,18,19 b. Media pembelajaran sesuai dengan materi yang 

digunakan 

c. Keamanan media pembelajaran proses pembelajaran  

d. Kelebihan media pembelajaran dalam proses 
pembelajaran  

e. Kekurangan media pembelajaran dalam proses 
pembelajaran  

f. Media pembelajaran dapat membantu dalam proses 
pembelajaran  

g. Media yang dikembangkan mampu membantu dalam 
pencapaian tujuan pembelajaran  

h. Kriteria media yang baik untuk menyampaikan 
materi keragaman budaya di Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Wawancara Siswa 

NO Aspek 
Pertanyaan  

Pertanyaan  No.Pert
anyaan 

1. 
Proses 

Pembelajaran  
a. Proses pembelajaran menyanangkan  1,2,3 

b. Proses pebelajaran membosankan  

2. 

Materi 
Pembelajaran  

a. Materi yang disampaikan sesuai dengan yang ada 
di buku siswa  

4,5,6,7 

b. Materi mudah dipahami   
c. Materi sulit dipahami   
d. Materi yang dipelajari menyenangkan   

3. 

Media 
Pembelajaran  

a. Media pembelajaran menarik  8,9,10,1
1,12 

b. Media pembelajaran meningkatkan semangat 
belajar  

 

c. Melalui media pembelajaran materi lebih mudah 
dipahami  

 

d. Media pembelajaran dapat digunakan dengan 
mudah  

 

e. Media pembelajaran yang digunakan 
menyenangkan 

 

 

3. Angket yang diberikan kepada ahli materi, angket ini diberikan untuk 

penilaian materi yang dikembangkan untuk implementasi media peta anak 

Indonesia (PENNA). Kisi-kisi yang terdapat pada angket ini berkaitan 

dengan kelayakan dan kualitas materi, kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa.  
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Media Pembelajaran 

NO Aspek Penilaian Indikator 

1. 
Tampilan Media  a. Media memiliki tampilan yang menarik  

b. Media mudah dibawa 
c. Media menggunakan bahan yang tahan lama 

2. 
Ukuran Media a. Media memiliki ukuran yang tidak terlalu kecil dan 

terlalu besar 
b. Gambar pada media tidak terlalu besar dan terlalu kecil  

3. 
Media dalam 
Proses 
Pembelajaran 

a. Media dapat digunakan secara berkelompok maupun 
secara individu 

b. Media sesuai dengan tujuan pembelajaran 

4. 

Keterlibatan Siswa 
dalam 
Menggunakan 
Media 

a. Media dapat digunakan dengan mudah oleh siswa  
b. Media dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran  

5. 
Keamanan Media a. Media aman digunakan oleh siswa  

b. Media tidak berbahaya jika digunakan pada proses 
pembelajaran 

 

4. Angket yang diberikan kepada ahli media pembelajaran, angket ini 

digunakan untuk penilaian media peta anak Indonesia (PENNA). Kisi-kisi 

yang ada pada angket ini adalah mengenai tampilan media, seperti 

bentuk, bahan yang digunakan, kelayakan media untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran di sekolah dasar, dan keefektifan media tersebut jika 

digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Materi Pembelajaran 

NO 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

1. 

Kesesuaian 
Tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang 2013 
b. Materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 
c. Materi yang disajikan sudah mencakup indikator yang ada 
d. Materi yang disajikan dapat mencapaitujuan pembelajaran 
e. Materi yang disajikan sudah mampu mencapai penilaian 3 

indikator  

2. 

Isi Materi 
pada media  

a. Isi materi sudah menggunakan pendekatan tematik 
b. Isi materi antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran 

lainnya saling berkaitan 
c. Materi yang disajikan sudah relevan dengan media 

pembelajaran yang digunakan  

3. 

Keakuratan 
Materi 

a. Keakuratan dalam memilih materi 
b. Keakuratan dalam memilih contoh 
c. Keakuratan dalam pemilihan soal 

 

 

5. Angket yang diberikan kepada ahli pembelajaran, angket yang diberikan 

untuk pengguna ini bertujuan untuk penilaian terhadap materi dan media 

yang dikembangkan. kisi-kisi yang digunakan pada angket ahli 

pembelajaran adalah kisi-kisi gabungan dari angket yang diberikan 

kepada ahli materi dan ahli media. 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Angket Ahli Pembelajaran 

NO Aspek Penilaian Indikator 

1. 
Keakuratan Materi a. Keakuratan dalam memilih materi 

b. Keakuratan dalam memilih contoh 
c. Keakuratan dalam pemilihan soal 

2. 
Tampilan Media  a. Media mudah dibawa 

b. Media memiliki buku panduan penggunaan  media 

3. 

Media dalam Proses 
Pembelajaran 

a. Media dapat digunakan secara berkelompok maupun 
secara individu 

b. Media sesuai dengan tujuan pembelajaran 
c. Media dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran 

4. 
Keterlibatan Siswa 
dalam Menggunakan 
Media 

a. Media dapat digunakan dengan mudah oleh siswa 
b. Media dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran 

5. 

Keamanan Media a. Media aman digunakan oleh siswa  
b. Media tidak berbahaya jika digunakan pada proses 

pembelajaran 

 

6. Angket yang diberikan kepada siswa, angket ini bertujuan untuk 

memberikan penilaian terhadap media embelajaran yang dikembangkan 
yaitu media peta anak Indonesia (PENNA). Kisi-kisi yang terdapat pada 

angket ini adalah mengenai keefektifan media pembelajaran yang 
digunakan oleh siswa saat proses pembelajaran berlangsung.  

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Angket Siswa 

NO Aspek Penilaian Indikator 

1 
Tampilan Media a. Media yang digunakan menarik  

b. Media dapat dilihat dengan jelas 

2. 
Pemakaian Media  a. Media mudah digunakan  

b. Buku panduan penggunaan media dapat dipahami 

3. 

Reaksi pengguna 
pada media 
pembelajaran 

a. Dengan menggunakan media PENNA proses 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan  

b. Tidak merasa bosan saat menggunakan media PENNA 
c. Materi pada subtema indahnya keragaman negeriku pada 

pembelajaran 4 lebih mudah dipahami dengan 
menggunakan media PENNA  

d. Sudah mengetahui keanekaragaman budaya di Indonesia   
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F. Teknik Analisis Data  

  Teknik analisis data yang digunakan ada penelitian pengembangan ini 

adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif (teknik analisis data 

kuantilatif). Untuk data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan, sedangkan untuk data kuantitatif akan diperoleh 

dari hasil angket dan tes. Berikut ini penjelasan mengenai teknik analisis 

kualitatif dan teknik analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian: 

1. Data Kualitatif 

 Data kualitatif digunakan untuk mengolah data dari hasil wawancara, 

observasi, kritik dan saran dari ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. 

Hasil dari analisi data kualitatif ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mempebaik produk media peta anak Indonesia (PENNA) menjadi produk 

yang lebih efektif. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016:351) 

menyatakan bahwa dalam proses analisi data yang bersifat interaktif, meliputi 

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan pengambilan kesimpulan (conclusions). Berikut ini 

tahapan analisis data yang bersifat interaktif: 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data dari hasil 

wawancara, observasi, kritik dan saran dari ahli materi, ahli media, ahli 

pembelajaran dan respon siswa. Data-data yang diperoleh tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan media peta anak 

Indonesia (PENNA). 
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b. Reduksi Data (Deduction Data) 

Langkag selanjutnya adalah mereduksi data atau merangkum data. Data-

data yang dirakum tersebut adalah data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, kritik dan saran dari validasi yang dilakukan oleh 

ahli materi, ahli media ahli pembelajaran dan respon siswa. 

c. Penyajian Data (Display Data)  

Setelah data dirangkum, langkah selanjutnya adalah menyajikan data-data 

tersebut dalam bentuk deskriptif. Semua data dari hasil wawancara, 

oservasi dan hasil validasi baik itu berupa masukan, kritik maupun saran 

yang berkaitan dengan pengembangan media peta anak Indonesia 

(PENNA). 

d. Pengambilan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menyimpulkan semua tahapan yang 

telah dilakukan. Hasil dari kesimpulan tersebut berupa data tentang 

pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA). 

2. Data Kuantitatif  

  Data kuantitatif dalam penelitian pengembangan ini diperoleh dari  

angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan 

angket yang diberikan kepada siswa. Data dari angket tersebut akan dianalisi 

untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran peta anak Indonesia 

(PENNA). Berikut ini rincian skor dari angket yang diberikan kepada para 

ahli dan siswa: 
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a. Analisis Angket Validasi Ahli 

Kisi-kisi yang terdapat pada angket ini berkaitan dengan kelayakan dan 

kualitas materi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai oleh siswa. Berikut ini pedoman penilaian angket 

validasi (Kisworo dan Sofana 2017:111): 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Angket Siswa 

 
NO Skor Keterangan 

1. Skor 4 
Sangat baik/sangat mudah/sangat menarik/sangat sesuai/sangat 
layak/sangat mengerti/ sangat setuju/ sangat layak/sangat aktif/sangat 
mudah/sangat membantu/sangat memotivasi/sangat bermanfaat 

2. Skor 3 
Cukup baik/cukup mudah/cukup menarik/cukup sesuai/cukup layak/cukup 
mengerti/ cukup setuju/ cukup layak/cukup aktif/cukup mudah/cukup 
membantu/cukup memotivasi/cukup bermanfaat 

3. Skor 2 
Kurang baik/kurang mudah/kurang menarik/kurang sesuai/kurang 
layak/kurang mengerti/ kurang setuju/ kurang layak/kurang aktif/kurang 
mudah/kurang membantu/kurang memotivasi/kurang bermanfaat 

4. Skor 1 

Sangat kurang  baik/sangat kurang mudah/sangat kurang menarik/sangat 
kurang sesuai/sangat kurang layak/sangat kurang mengerti/ sangat kurang 
setuju/ sangat kurang layak/sangat kurang aktif/sangat kurang 
mudah/sangat kurang membantu/sangat kurang memotivasi/sangat kurang 
bermanfaat 

  

  Skor yang telah diperoleh dari angket validasi yang diberikan oleh 

para ahli selanjutnya akan diuji dengan cara membandingkan antara jumlah 

skor yang diperoleh dari validator (∑x) dengan jumlah skor yang ditetapkan 

didalam angket validasi para ahli (n), maka rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 

P= 
∑x

n

 x100 % 

Keterangan: 
P  = Presentase Skor 
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∑X  = Jumlah skor/jawaban dari angket yang diperoleh dari validator 

n  = Jumlah skor yang ideal 

  Hasil validasi yang telah diperoleh dari ahli materi, ahli media dan ahli 

pengguna serta angket yang diberikan oleh siswa digunakan untuk 

menganalisi produk media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) agar 

analisi lebih mudah maka kriteria validasi dapat menggunakan interprestasi 

skor seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.11 Interprestasi Skor Angket Validasi Ahli 

NO Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 
81-100 Sangat Baik Sangat efektif/sangat valid/ tidak 

perlu direvisi 
2. 61-80 Baik Efektif/valid/tidak perlu revisi 

3. 
41-60 Cukup Baik Cukup efektif/kurang valid/perlu 

revisi 

4. 
21-40 Kurang Baik Kurang efektif/ tidak valid/perlu 

revisi 
5. 0-20 Tidak Baik Tidak efektif 

(Sumber : Riduwan,2014:41) 

 Apabila media yang dikembangkan mecapai angka interprestasi lebih dai 

60%, maka media pengembangan tersebut dikatakan sudah mencapai kevalidan, 

namun sebaliknya jika media yang dikembangkan belum mencapai angka 

interprestasi lebih dari 60%, maka perlu dilakukannya revsi media pembelajaran 

terlebih dahulu sebelum digunakan di lapangan.  

b. Analisis Angket Responden Siswa 

 Data yang diperoleh dari angket yang diberikan kepada siswa 

kemudian akan dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji 
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respon siswa dan mengetahui kefektifan media pembelajaran peta anak 

Indonesia (PENNA). Hasil dari respon siswa akan diukur dengan 

menggunakan skala Guttman, sehingga variabel yang akan diukur akan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Pada skala Guttman ada dua 

kategori yang digunakan dan kedua kategori tersebut memiliki nilai atau 

skor yang berbeda, dua kategori tersebut dibuat dalam bentuk checklist 

(√) seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel  2 Tabel 3.12 Kategori Penilaian Skala Guttman 

NO Jumlah Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 
2. Skor 2 Tidak 

 

Kategori menggunakan penilaian Guttman dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P= 
∑x

n

 x100 % 

 Keterangan: 

 P  = Presentase skor 

 ∑X  =  jumah jawaban yang diperoleh dari respon siswa  

 X  = jumlah skor ideal 

  Hail analisis data dari angket responden siswa digunakan untuk 

menggetahui keefektifan media peta anak Indonesia (PENNA) dan untuk mengetahui 
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respon positif atau negatif siswa yang mesupakan subyek dalam penelitian ini. 

Kriteria validasi yang digunakan dalam pengembangan media peta anak Indonesia 

(PENNA) ini menggunakan konversi tingkat pencapaian dengan skala 5, seperti pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.13 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

NO Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 
81-100 Sangat Baik Sangat efektif/sangat valid/ tidak 

perlu direvisi 
2. 61-80 Baik Efektif/valid/tidak perlu revisi 

3. 
41-60 Cukup Baik Cukup efektif/kurang valid/perlu 

revisi 

4. 
21-40 Kurang Baik Kurang efektif/ tidak valid/perlu 

revisi 
5. 0-20 Tidak Baik Tidak efektif 

(Sumber : Riduwan,2014:41) 

 Apabila hasil validasi menunjukkan angka lebih dari 61% maka 

pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) efektif untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran, namun apabila hasil validasi menunjukkan kurang dari 60% 

maka medi pengembangan peta anak Indonesia (PENNA) harus dilakukan revisi 

terlebih dahulu sebelum menerapkan media tersebut di sekolah.  

 


