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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Dalam bab III ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, Teknik 

pengumpulan data, dan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

yang akan dilakukan.  

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan pada pengembangan buku ensiklopedia tematik 

sumber daya alam ini termasuk dalam penelitaian Research and Development yang 

merupakan metode penelitian yang didalamnya terdapat suatu proses atau langkah-

langkah kegiatan pengembangan sebuah produk baru atau menyempurnakan 

produk yang sudah ada (Sukmadinata, 2016:164), serta dapat menguji seberapa 

baik dan efektif produk yang dihasilkan (Sugiyono, 2017:407). Sementara itu 

tahapan pengembangan buku ensiklopedia tematik sumber daya alam ini 

menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, 

implementation or Delivery and Evaluation) yang dikembangkan oleh Dick and 

Carry, serta memiliki lima tahapan pengembangan yang terintegrasi menbentuk 

langkah pengembangan meliputi; (1) analysis (analisis), (2) design 

(desain/perencanaan), (3) development (pengembangan), (4) implementation 

(implementasi), (5) evaluation (evaluasi) (Mulyatiningsih, 2014:200-201).  

Pemilihan model ADDIE oleh peneliti sebagai model dalam penelitian 

pengembangan ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu (1) pada model ini 

memiliki tahapan pengembangan yang terperinci untuk dilakukan pengembangan 

suatu produk; (2) tahapan awal pada model ini yaitu menuntut untuk dilakukan 

analisis guna melihat perlunya pengembangan yang diasumsikan dapat mengatasi
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 kebutuhan serta memecahkan masalah dalam pembelajaran yang ada; (3) 

penggunaan model ini diasumsikan akan dapat mengahilkan produk buku 

ensiklopedia tematik sumber daya alam yang dapat teruji secara empiris. Alasan 

peneliti tersebut diperkuat oleh penyataan Mulyatiningsih (2014:199) bahwa 

“menurut langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan 

pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap”. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan ADDIE, maka 

dapat ditunjukkan prosedur penelitian ini pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah penelitian dan pengembangan model ADDIE (Piskurich, 

2000:29) 

 

Dari gambar di atas, langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

  

Analyze Design Develop 

Implement 

Feedback 

Evaluation 

Legend:  

Curriculum Loop  

(Siklus Kurikulum) 

  Feedback and interaction Loop 

  (Siklus umpan balik dan interaksi) 
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1. Analysis (analisis) 

Pada tahap analisis, kegiatan utama yang dilakukan adalah menganalisis 

kebutuhan mengenai perlunya pengembangan dilakukan. Analisis kebutuhan ini 

diawali dengan adanya masalah dalam pembelajaran yang sudah ada. Masalah 

dapat diasumsikan terjadi karena pembelajaran yang ada sudah tidak lagi relevan 

dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, serta fasilitas dan sumber belajar 

yang ada.  

2. Design (desain/ perencanaan) 

Pada tahap desain, kegiatan yang dilakukan yaitu merancang sebuah produk. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sistematik yang dimulai dari menetapkan 

kelas, materi pada tema dan subtema serta kompetensi dasar dan indikator, 

menentukan produk yang akan dikembangkan, dan merancang produk. Kegiatan 

sistematik tersebut masih dapat disebut dengan kerangka konsep.  

3. Development (pengembangan) 

Pada tahap pengembangan dalam model ADDIE, berisikan kegiatan 

realisasi rancangan produk. Kegiatan sebelumnya yang berupa kerangka konsep 

lalu direalisasikan dalam bentuk pengembangan produk dengan membuat 

komponen-komponen penyusun produk tersebut. Setelah produk selesai 

dikembangkan dilanjutkan dengan tahap validasi. Pada tahap validasi produk akan 

dinilai oleh validator yang merupakan tim ahli, berikut tim ahli tersebut yaitu: (1) 

Ahli Media dan Sumber Belajar, (2) Ahli Materi, (3) Ahli pembelajaran.  

4. Implementation (implementasi) 

Tahap implementasi dilakukan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengujicobakan produk yang dikembangkan. 
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Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kemenarikan dan respon siswa terhadap 

produk yang dikembangkan.  

5. Evaluation (evaluasi) 

Tahap akhir yang dilakukan adalah tahap evaluasi, dimana pada tahap ini 

produk yang dikembangkan dinilai apakah sudah layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Tahap evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat produk dikembangkan 

yaitu untuk memperoleh saran, masukan, dan umpan balik kepada peneliti dalam 

mengembangkan produk sehingga produk dapat diperbaiki, diubah atau 

dimodifikasi. Evaluasi formatif didapatkan pada saat tahap validasi produk, yang 

meliputi validasi ahli media dan sumber belajar, validasi ahli materi, serta validasi 

ahli pembelajaran. Evaluasi sumantif dilakukan setelah produk selesai 

diujicobakan, yaitu untuk mengetahui hasil respon siswa terhadap produk berupa 

buku ensiklopedia tematik.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian dan pengembangan media ensiklopedia ini 

yaitu di SDN Tulusrejo 3 Kota Malang yang beralamatkan Jalan Bantaran V No. 

17, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Waktu 

dilakukannya penelitian yaitu Maret 2019 pada tahun ajaran 2018/2019. 

  



39 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan teknik pengumpulan 

data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, angket, dan observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan secara tersturuktur maupun tidak terstruktur. 

Wawancara juga dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) atau 

menggunakan telepon (Sugiono, 2017:194) 

a) Wawancara terstuktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila 

peneliti sudah mengetahui informasi apa saja yang akan diperoleh. Pada saat 

melakukan wawancara terstruktur peneliti biasanya sudah mempersiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. 

b) Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak memerlukan instrument wawancara. Pedoman wawancara yang 

digunakan dalam wawancara tidak terstruktur ini berupa pertanyan mengenai 

garis besar mengenai permasalahan. 

2. Angket 

Angket atau biasanya disebut dengan kuesioner merupakan pengumpulan 

data dengan menyajikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden utuk dijawab. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam penulisan 

angket, yaitu: prinsip penulisan, pengukuran dan penampilan fisik (Sugiyono, 

2017:200) 
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3. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumulan data yang memiliki ciri spesifik 

jika dibandingkan dengan teknik wawancara dan angket. Jika wawancara dan 

angket selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak memiliki batasan 

ada orang, tetapi juga objek alam lainnya. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti dengan cara menghimpun dan menganalisi data yang terekam berupa 

gambar maupun dokumen tertulis. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman wawancara 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang dibuat untuk 

diajukan kepada guru. Kegiatan wawancara dilakukan untuk pengumpulan data 

pada saat peneliti melakukan studi pendahuluan. Tujuannya untuk analisis 

kebutuhan terhadap suatu pengembangan produk. Hasil dari wawancara tersebut 

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan produk.  

Table 3.1 Pedoman wawancara 
Indikator Deskriptor No.butir 

Pembelajaran  

Kurikulum yang digunakan 

Sumber belajar yang digunakan 

Respon siswa ketika menggunakan sumber belajar 

Respon siswa ketika tidak menggunakan sumber belajar 

1 

2 

3 

4 

Peserta didik  

Jumlah siswa kelas IV 

Karakter siswa 

Minat baca siswa 

Tipe belajar siswa 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

5 

6 

7 

8 

9 

Pendidik 

Hambatan guru dalam mengajar 

Solusi mengatasi hambatan 

Sumber belajar yang pernah dibuat 

10 

11 

12 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 
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2. Angket 

Angket adalah alat pengumpulan data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

yang tersusun secara tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh 

jawaban dari pertanyaan yang disusun (Nugroho, 2018). Berikut angket-angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a) Angket Validasi 

Angket validasi ini digunakan untuk penilaian produk oleh tim ahli yang 

terdiri dari angket untuk ahli sumber belajar, angket untuk ahli materi, dan angket 

untuk ahli pembelajaran. Penilian oleh tim ahli bertujuan untuk menguji kevalidan 

produk yang dikembangkan. 

Table 3.2 Kriteria Validator 
Validator  Kriteria  

Ahli Sumber 

Belajar 

1. Dosen mata kuliah media dan sumber belajar 

2. Menguasai materi mengenai media dan sumber 

belajar 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal  

S-2 

Ahli Materi 

1. Dosen jurusan PGSD 

2. Menguasai pembelajaran tematik 

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal  

S-2 

Ahli Pembelajaran 

1. Guru wali kelas IV Sekolah Dasar 

2. Menguasai pembelajaran dikelas  

3. Telah menempuh jenjang pendidikan minimal  

S-1 

(Sumber: diadaptasi dari Ditaningtyas,2018) 

Validasi memiliki tujuan untuk mendapatkan saran dan penilaian yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki buku ensiklopedia 

agar mengasilkan produk yang lebih baik. Berikut adalah kisi-kisi angket yang akan 

diberikan kepada masing-masing validator: 

1) Lembar angket validasi oleh ahli sumber belajar. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi angket ahli sumber belajar 
No.  Indikator  Deskriptor Butir  

1. Kesesuaian Dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Inti 

1 
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Lanjutan Tabel 3.3 
No. Indikator Deskriptor Butir 

  Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Dasar 

Ensiklopedia mampu mencapai indikator 

Ensiklopedia mampu mencapai tujuan 

pembelajaran 

2 

 

3 

4 

2. Kemenarikan Ukuran sesuai dengan rancangan (21cm x 

25 cm) 

Desain sampul media ensiklopedia 

Kemenarikan penggunaan kombinasi 

warna yang digunakan 

Desain layout (tata letak) ensiklopedia 

Kemenarikan tampilan ensiklopedia 

Ilustrasi gambar dalam buku 

Kemudahan penggunaan buku 

ensiklopedia 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

3. Kesesuaian Dengan 

Tata Bahasa 
Bahasa yang digunakan komunikatif 

Kejelasan ukuran huruf yang digunakan 

pada ensiklopedia 

Kesesuai font huruf yang digunakan 

Penulisan huruf kapital 

Kesesuaian kata dengan EYD 

12 

13 

 

14 

15 

16 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

2) Lembar angket validasi oleh ahli materi. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi angket ahli materi 
No.  Indikator  Deskriptor  Butir 

1. Kesesuaian Dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Inti 

Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Dasar 

Ensiklopedia mampu mencapai indikator 

Ensiklopedia mampu mencapai tujuan 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Kesesuaian materi  Kesesuaian konsep materi 

Kelengkapan materi  

Kemutakhiran materi 

Urutan penyajian materi 

Kesesuaian istilah-istilah yang digunakan 

dengan pengertiannya 

5 

6 

7 

8 

9 

 

3. Kesesuaian dengan tata 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan komunikatif 

Kejelasan ukuran huruf yang digunakan 

pada ensiklopedia 

Kesesuai font huruf yang digunakan 

Penulisan huruf kapital 

Kesesuaian kata dengan EYD 

10 

11 

 

12 

13 

14 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 
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3) Lembar angket validari oleh ahli pembelajaran. 

Table 3.5 Kisi-kisi angket ahli pembelajaran 
No. Indikator Deskriptor Butir 

1. Kesesuaian Dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Inti 

Ensiklopedia sesuai dengan Kompetensi 

Dasar 

Ensiklopedia mampu mencapai indikator 

Ensiklopedia mampu mencapai tujuan 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Fleksibilitas 

ensiklopedia 

Kemampuan penggunaan ensiklopedia 

dalam menarik minat baca siswa 

Kemampuan ensiklopedia untuk 

memahamkan materi. 

Kemampuan ensiklopedia untuk 

menambah pengetahuan siswa. 

Kemampuan ensiklopedia untuk 

menambah intensitas belajar 

Kemampuan ensiklopedia untuk digunakan 

sebagai sumber belajar 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. Kepraktisan 

ensiklopedia 

Ensiklopedia mudah digunakan dalam 

proses pembelajaran 

10 

 

4. Kesesuaian dengan tata 

bahasa 

Bahasa yang digunakan komunikatif 

Kejelasan ukuran huruf yang digunakan 

pada ensiklopedia 

Kesesuai font huruf yang digunakan 

Penulisan huruf kapital 

Kesesuaian kata dengan EYD 

11 

12 

 

13 

14 

15 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

b) Angket respon Siswa 

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan respon siswa terhadap buku 

ensiklopedia tematik sumber daya alam. Selain itu, angket respon siswa juga 

digunakan untuk melihat kemenarikan produk. Adapun kisi-kisi angket respon 

siswa yaitu sebagai berikut: 

Table 3.6 Kisi-kisi angket respon siswa 
No. Indikator Deskriptor Butir 

1. Tampilan  Kemenarikan tampilan sampul buku ensiklopedia  

Kecocokan ilustrasi gambar yang digunakan  

Kerapian dari tata letak isi buku ensiklopedia 

1 

 

2 

3 

2. Materi  Kejalasan kalimat yang digunakan 

Kemudahan memahami materi 

 

4 

5 

3. Kepraktisan  Kemudahan buku ensiklopedia untuk digunakan. 

Buku ensiklopedia dapat digunakan sebagai sumber 

belajar yang menarik. 

6 

 

7 

4. Tujuan 

pembelajaran  

Senang menggunakan buku ensiklopedia 

Buku ensiklopedia membantu siswa dalam belajar 

8 

9 
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Lanjutan Tabel 3.6 

No. Indikator Deskriptor Butir 

  Buku ensiklopedia dapat meningkatkan minat baca 

siswa 
10 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

Untuk mengukur hasil validasi dari tim ahli dan respon siswa peneliti 

menggunakan skala Likert dengan menggunakan alternatif jawaban dengan lima 

kriteria. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

Table 3.7 Kriteria Penilaian Angket 

No. Keterangan Skor 

1. Sangat Baik 5 

2. Baik 4 

3. Cukup Baik 3 

4. Kurang Baik 2 

5. Sangat Kurang Baik 1 

(Sumber: Sugiyono, 2017:135) 

3. Observasi  

Observasi dilakukan pada saat implementasi pembelajaran mengunakan 

buku ensiklopedia tematik sumber daya alam. Tujuannya yaitu agar peneliti dapat 

melakukan pengamatan secara langsung serta menyeluruh. 

4. Dokumentasi 

Analisis data yang diperoleh dari dokumentasi berupa foto dan video serta 

dokumen dari uji coba buku ensiklopedia tematik sumber daya alam dalam 

pembelajaran.   

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah untuk melihat apakah 

tujuan dari penelitian dapat tercapai atau belum. Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu teknik analisis 

data kualitatif dan analisis data kuantitatif.  
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1. Analisis data kualitatif  

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil dari 

pengumpulan data dari evaluasi para ahli. Data yang dianalisi berupa data kualitatif 

yang berupa wawancara, saran, serta komentar. Pengolahan data kualitatif yaitu 

dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dalam pembuatan buku 

ensiklopedia serta saran-saran yang sesuai untuk memperbaiki buku ensiklopedia. 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data disusun menjadi uraian dan paparan serta 

diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan uraian dan paparan yang telah 

dibuat. 

2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil dari 

pengumpulan data oleh para ahli barupa data nominal yang diperoleh dari angket 

validasi. 

a) Analisis angket validasi ahli 

Uji angket validasi para ahli pada buku ensiklopedia tematik sumber daya 

alam dengan membandingkan hasil skor jumlah skor yang diperoleh dari validator 

(∑x) dengan jumlah skor maksimal pada angket validasi (n). Rumus perolehan 

presentase kevalitan dapat diuraikan sebagai berikut: 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100% 

(Sumber: Nugroho,2018) 

Keterangan: 

P = Presentase Kevalidan 

∑x = Jumlah Skor Setiap Kriteria 

n = Jumlah Skor Ideal 
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b) Analisis angket validitas respon siswa

Hasil data yang diperoleh dari siswa kemudian dianalisis untuk melihat

presentase hasil respon siswa terhadap buku ensiklopedia tematik sumber daya 

alam yang dikembangkan. Adapun perolehan presentasenya sebagai berikut: 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100% 

(Sumber: Nugroho,2018) 

Keterangan: 

P = Presentase Kevalidan 

∑x = Jumlah Skor Setiap Kriteria 

n = Jumlah Skor Ideal 

c) Kriteria Validasi yang digunakan dalam angket validasi dan angket respon

siswa.

Adapun kriteria validasi dari prosentase yang didapatkan dari rumus 

mengenai angket validasi dan angket respon siswa adalah sebgai berikut: 

Tabel: 3.8 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 
No. Tigkat 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 alayak, perlu revisi 

5. <20% Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

(Sumber: Nugroho, 2018) 

Berdasarkan hasil presentase diatas produk yang dikembangkan dapat 

dikatakan layak unuk digunakan apabila presentase yang diperoleh dari proses 

validasi dengan mendapat nilia lebih dari 61% (Arikunto, 2010:35).  




