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BAB III  

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Dikarenakan 

penelitian mengembangkan sebuah media pembelajaran yang akan digunakan pada 

saat kegiatan proses pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan pendapat dari 

Mulyatiningsih (2013:162) mengatakan bahwa “apa bila produk yang 

dikembangkan dalam sebuah penelitian sejenis media, model, peralatan, dan alat 

evaluasi maka metode penelitian yang paling tepat adalah metode penelitian 

pengembangan”.  

Menurut Sugiyono (2013:297) mengatakan bahwa ”metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development/R&D) merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut”. Dalam pengembangan terdapat berbagai model-model 

pengembangan salah satunya, (Annalyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) ADDIE menurut Tegeh dkk (2014:42) “terdiri dari 5 langkah yaitu 

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mencoba melakukan 

pengembangan media pembelajaran dalam bentuk media  Tridi Book  Dolanan . 

Hasil produk pengembangan media Tridi Book Dolanan ini yaitu untuk 

pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 permaian tradisional kelas III Sekolah 

Dasar.
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 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media berdasarkan 

konsep ADDIE dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 Bagan pengembangan model ADDIE (Branch, 2009:2) 

Model ADDIE ini sederhana dan mudah dipelajari karena merupakan salah 

satu model desain pembelajaran sistematis dan memiliki lima tahapan yang mudah 

dipahami, sehingga dapat memudahkan untuk mengembangkan sebuah produk 

media pembelajaran. Menurut Tegeh (2010) Model ini disusun secara terprogram 

dengan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang 

berkaitan dengan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

anak. Menurut menurut Tegeh dkk (2014:42) Dalam penggunaannya model 

pengembangan ADDIE dianggap berurutan tetapi juga interaktif dimana hasil 

evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap 
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Design
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Revision 

Revision Revision 
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sebelumnya. Kelebihan dari model pengembangan ADDIE yaitu adanya evaluasi 

di setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangan 

produk pada tahap akhir model ini. 

 Model ini terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, perancangan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkaitan dan terstruktur 

secara sistematis. Adapun alasan pemilihan metode ADDIE karena model ini 

memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus 

dalam setiap fase yang dilalui. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk 

yang layak. Selain itu, model ADDIE juga sangat sederhana dalam prosedurnya, 

akan tetapi implementasinya sistematis.  

Menurut Supriatna dan Mulyadi (2009) juga menjelaskan bahwa salah satu 

fungsi dari model ADDIE ini yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat 

dan infrastruktur program pelatihan yang efektif dan  mendukung kegiatan 

pelatihan itu sendiri. Namun tidak hanya dalam bidang pelatihan, pengembangan 

dengan menggunakan model ADDIE ini juga tentunya efektif dalam 

mengembangkan media pembelajaran.  Oleh karena itu penelitian ini memilih 

model ADDIE untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyempurnakan penelitian 

dan pengembangan yang akan dilakukan. 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur pengembangan media  Tridi Book Dolanan terdiri dari 5 langkah 

yaitu analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). 
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1. Analisis (analysis) 

Sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran, langkah pertama 

yang dilakukan adalah analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan 

mendasar yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan dan mendukung 

terlaksananya penelitian ini. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap analisis 

yaitu: 

a. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kondisi siswa dalam 

pembelajaran baik secara fisik maupun pisikologis, sehingga peneliti dapat memilih 

media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. 

b. Karakteristik  

Siswa Analisis karakter siswa dilakukan dengan mewawancarai guru kelas 

III sekolah dasar. Setelah dilakukan wawancara terhadap guru kelas dilanjutkan 

dengan mengamati siswa saat proses pembelajaran dikelas. Analisis ini dilakukan 

untuk mengetahui kapasitas belajarnya, pengetahuannya, keterampilannya, serta 

sikap dan kondisi siswa sebelum media diuji cobakan. Hasil dari analisi ini akan 

dijadikan sebagai pedoman untuk mengenbangkan media pembelajaran. 

Pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan mengkaji aspek kesesuaian 

media pada materi, aspek kelayakan pengkajian, dan kelayakan bentuk untuk 

membuat dan mengembangkan media yang baik, pengembangan ini juga mengacu 

pada hsil analisis materi, tujuan pembelajaran dan analisis karakteristik siswa.  

c.  Analisis Materi  

Pada tahap analisis materi ini, dilakukan tahap pemilihan topik atau materi 

yang nantinya akan dijadikan bahan untuk membuat suatu media pembelajaran 
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yang akan disampaikan kepada pengguna. Pemilih materi meliputi kegiatan 

mengetahui kurikulum dan silabus yang digunakan. Dilanjutkan dengan 

menentukan kompetensi dasar, materi pokok, indikator pencapaian. Hal ini 

dilakukan agar media yang dikembangkan akan sesuai dengan isi dari materi 

tersebut. Selanjutnya analisis tujuan pembelajaran dengan melihat indikator dan 

tujuan yang telah ditetapkan pada silabus yang ada disekolah.  

2. Desain (design)  

Pengembangan media Tridi Book Dolanan diperlukan desain atau 

perancangan, adapun desain produk dalam pengembangan ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Menyusun Instrumen Penilaian Kualitas Media Pembelajaran  

Instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran adalah 

angket yang berisi penilaian terhadap Media Tridi Book Dolanan . Dalam tahap ini, 

peneliti membuat kisi-kisi instrumen angket penilaian produk. Instrumen penilaian 

produk dari penelitian ini berupa angket daftar isian (check list) untuk ahli materi, 

ahli media dan ahli pembelajaran.  

b. Perancangan Produk (Storyboard) 

 Proses perancangan produk media Tridi Book dolanan perlu adanya sketsa 

rancangan yang digunakan untuk menggambarkan pembuatan media. Sketsa 

tersebut dibentuk dalam sebuah storyboard. Storyboard adalah rancangan untuk 

mendeskripsikan fungsi-fungsi yang digunakan, storyboard pengembangan media 

ini dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Storyboard 

Bagian Tampilan Keterangan 

Sampul Buku 

 

 
 

Sampul buku dibuat 
dengan komposisi 
warna yang harmonis 
dan sesuai dengan 
karakter anak-anak 
sebagai subjek 
penelitian, usia yang 
masih anak-anak ini 
lebih cocok 
menggunakan gambar 
yang menarik. 

Kata 
Pengantar 

 

 

Kata pengantar 
diletakkan pada awal 
buku sebagai pembuka 
komunikasi penyusun 
buku dengan pembaca. 
Selain itu, kata 
pengantar berisi harapan 
penyusun agar media 
Tridi Book Dolanan 
bermanfaat bagi siswa 
dan memudahkan 
siswa untuk belajar 
lebih mandiri. 

Petunjuk 
penggunaan 
Tridi Book 
Dolanan 

 

 

 
Petunjuk penggunaan 
buku ini bertujuan untuk 
mengarahkan pengguna 
dalam pemakaian buku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi pokok 

 

 

Menyajikan materi 
tentang permainan 
tradisional. 
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c. Penyusunan Materi  

Pada tahap ini dikemukakan dasar pemilihan mata pelajaran tematik tema 5 

subtema 2 permainan tradisional. Mata pelajaran pelajaran tematik tema 5 subtema 

2 permainan tradisional karena ketika berada di lapangan mengajar tematik, banyak 

pendidik dan peserta didik yang menemukan kesulitan dalam proses pembelajaran 

dan kurangnya penggunaan Media Pembelajaran. Tahap  selanjutnya dalam 

penyusunan materi yaitu dengan menentukan SK, KD, indikator, tujuan 

pembelajaran dan materi, menyusun atau membuat Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

3. Pengembangan Media (development)  

Pada tahap desain telah disusun kerangka pengembangan. Kerangka 

pengembangan dapat direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. 

Pada tahap pengembangan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan bahan yang akan digunakan . 

b. Menentukan ukuran, bentuk yang akan digunakan Setelah produk yang 

didesain menjadi produk jadi, selanjutnya akan divalidasi oleh para ahli, akan 

direvisi kembali. Setelah direvisi maka akan dilakukan uji coba produk. Pada 

tahap development dapat dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) Validasi  

      Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut layak atau tidak. 

Validasi dilakukan oleh validator materi dan validator media pembelajaran. 

Validator materi dalam pengembangan ini adalah seorang dosen, yang 

berspesifikasi strata (S2) pendidikan. Validator media pembelajaran yang diminta 
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kesediannya untuk memvalidasi media pembelajaran tersebut dengan minimal yang 

berspesifikasi strata (S2) pendidikan. Setelah divalidasi, maka adanya 

penyempurnaan atau revisi produk yang dikembangkan. 

2) Revisi Produk 

 Berdasarkan hasil validasi, maka peneliti melakukan perbaikan produk 

dan membuat kesimpulan produk berdasarkan dari penilaian validator, apakah 

produk yang dikembangkan layak atau tidak sebagai media pembelajaran. Apa bila 

produk dinyatakan belum layak digunakan, maka revisi dilakukan untuk perbaikan, 

yaitu validasi kembali. Jika produk dinyatakan layak selanjutnya produk dapat diuji 

coba dikelas. 

4.  Implementasi (implementation)  

Tahap implementasi ini media yang dikembangkan pada situasi nyata dan 

dikelas. Implementasi penelitian ini hanya untuk mengetahui kelayakan media yang 

dikembangkan Tridi Book Dolanan. Setelah produk direvisi, dan diuji cobakan 

dikelas III SD Pisangcandi 4 Malang. 

5 Evaluasi 

  Evaluasi dilaksanakan pada akhir uji coba, setelah media di uji coba maka 

terlihat adanya kekurangan dan kesalahan media pembelajaran tersebut. Oleh 

karena itu pada tahap evaluasi ini maka media yang harus dibuat mengalami 

penyempurnaan dan perbaikan. Setelah sesuai yang diinginkan, maka media 

pembelajaran tersebut telah siap digunakan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di SDN Pisangcandi 4 Malang 

untuk mengetahui kelayakan dan kemenarikan media Pembelajaran berupa Tridi 

Book Dolanan yang dikembangkan. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tahap persiapan hingga selesai tahap 

pelaksanaan yaitu pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah aplikasi atau penerapan instrumen dalam 

memperoleh data penelitian. Penggunanan teknik dan alat pengumpulan data yang 

tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data 

tersebut sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi digunakan peneliti untuk mengamati data-data yang 

berhubungan dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan observasi 

merupakan alat penelitian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang diamati baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Teknik observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  
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2.  Wawancara  

Narbuko dan achmadi (2007:83) menyatakan wawancara adalah proses 

tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Narbuko dan 

Achmadi terkait dengan pengertian wawancara, dalam penelitian ini, penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. 

Wawancara dilakukan pada Guru kelas III di SDN Pisangcandi 4 Malang. 

Data hasil wawancara dianalisis menemukan solusi. Dalam pelaksanaan 

wawancara, penelitian akan menyediakan pertanyaan wawancara yang berkaitan 

dengan pokok-pokok persoalan pembelajaran materi permainan tradisional yang 

disusun sedemikian rupa untuk mengetahui jawaban responden. 

3. Angket 

Narbuko dan Achmadi (2007:76), menyatakan Angket adalah daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan kuesioner untuk 

memvalidasi produk dan untuk membantu peneliti untuk merevisi media 

pembelajaran Tridi Book Dolanan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi atau studi dokumenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini 



42 
 

digunakan untuk mengumpulkan data nilai serta beberapa bukti foto pada proses 

pembelajaran kelas III SD Pisangcandi 4 Malang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket 

(kuesioner) dan wawancara. Angket digunakan untuk memperoleh data valdasi ahli 

materi, ahli media d terhadap kevalidan  media Tridi  Book Doalanan. 

1. Pedoman Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi berkaitan dengan pembelajaran tematik di kelas III.  

Berikut instrumen observasi disajikan dalam tabel berikut . 

Tabel 3.2 Indikator Observasi pembelajaran tematik 

No. Kisi-kisi Observasi Objek yang diamati 
1. Ketersediaan alat peraga pada saat 

pembelajaran tematik 
Adanya alat peraga yang digunakan pada 
saat pembelajaran di kelas. 

2. Penggunaan alat peraga dalam 
pembelajaran tematik di kelas. 

Guru menggunakan alat peraga selama 
pembelajaran tematik di kelas untuk 
menjelaskan materi pembelajaran. 

3.  Cara penggunaan alat peraga 
tematik di kelas. 

Guru menjelaskan cara penggunaan alat 
peraga tematik kepada siswa. 

4. 
 
 
5. 
 
 

Kesulitan belajar yang dialami 
siswa dalam pembelajaran 
tematik. 
Kesulitan belajar yang dialami 
siswa dalam pembelajaran 
tematik. 

Siswa mengalami kesulitan mengikuti 
proses pembelajaran tematik dikelas. 

Siswa mengalami kesulitan mengerjakan 
soal. 

 

2. Pedoman Wawancara 

Kegiatan wawancara guru kelas III dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi dan data tentang ketersediaan media pembelajaran , penggunaan media 
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pembelajaran, dan proses kegiatan pembelajaran tematik di kelas III. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan untuk melakukan kegiatan 

wawancara kepada guru kelas III.  Kegiatan wawancara ini bersifat tidak 

terstruktur.  Berikut dipaparkan pedoman wawancara kepada guru kelas III SD 

Pisangcandi 4 disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3  Kisi – kisi Wawancara Guru Kelas III SD Pisangcandi 4 Malang 

No Indikator 
1 Proses kegiatan belajar di kelas 

2 
Kesulitan yang dialami guru dalam mengajarkan mata 
pelajaran tematik 

3 
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan 

4 
Kesiapan yang dilakukan sebelum kegiatan 
pembelajaran 

5 Penggunaan media pembelajaran 
6 Standar kuantitas media pembelajaran 
7 Standar kualitas media pembelajaran 
8 Ketersediaan media pembelajaran 

 

Kegiatan wawancara selanjutnya dilakukan kepada siswa kelas III. Peneliti 

melakukan kegiatan wawancara kepada siswa kelas III SD Pisangcandi 4 Malang. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan kepada siswa kelas III SD Pisangcandi 4 

Malang dimaksudkan untuk medapatkan informasi tentang ketersediaan media 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran tematik. Kegiatan wawancara ini bersifat tidak terstruktur, namun 

peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan yang digunakan untuk 

wawancara.  Berikut dipaparkan pedoman wawancara kepada siswa  kelas III SD 

Pisangcandi 4 disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.4 Kisi – kisi Wawancara Kepada Siswa Kelas III 

No Indikator 
1 Proses kegiatan belajar di kelas 
2 Kesulitan yang dialami siswa pada saat belajar dikelas 
3 Penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran 
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Beberapa pertanyaan dalam tabel di atas menjelaskan bentuk pertanyaan 

wawancara dalam melakukan analisis kebutuhan . Secara garis besar pertanyaan 

acuan dalam wawancara adalah materi pembelajaran, dan media pembelajaran. Dari 

hasil wawancara peneliti menemukan potensi dan masalah yang terjadi disekolah. 

Berangkat dari masalah dan potensi ini, maka peneliti mencoba merancang sebuah 

produk media pembelajaran . Peneliti berharap media tridi book dolanan yang 

dikembangkkan sesuai dengan potensi dan dapat mengatasi masalah di sekolah. 

3.  Angket 

Informasi dari responden dapat diperoleh dan diolah dari kumpulan-

kumpulan pertanyaan yang tertulis yang disebut dengan angket. Lembar angket 

merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang didalamnya berisi 

beberapa jumlah pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan yang harus di isi atau 

dijawab oleh responden(Sukmadinata,2013). Untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas maka peneliti membuat angket sebagai acuan pada saat melakukan 

penilaian dan memberikan validasi terhadap produk. Angket diberikan kepada ahli 

materi, ahli media, ahli pembelajaran dan respons siswa. Angket berisi pernyataan 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan kualitas media yang dibuat peneliti. Berikut 

ini adalah kriteria validator produk yang dikembangkan oleh peneliti : 

Tabel 3.5 Kriteria Validator 

No Bidang Keahlian Kriteria 
1.  Ahli bahan ajar 1. Mempunyai keterampilan dalam bidang bahan ajar ( 

Media) 
2. Tingkat pendidikan minimal S-2 (Dosen) 
3. Mempunyai pengalaman mengajar minimal selama 

3 tahun 
2. Ahli Materi 1. Mempunyai kemampuan dalam ilmu pengetahuan 

dan materi pembelajaran khususnya tematik 
  2. Tingkat pendidikan minimal S2 (Dosen) 
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Tabel 3.5 Lanjutan kriteria Validator 

No Bidang Keahlian Kriteria 
  3. Mempunyai pengalaman mengajar tematik  minimal 

selama 3 tahun 
3. Ahli pembelajaran 1. Mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam 

mengajar 
2. Minimal tingkat akademik S-1 pendidikan (Guru) 
3. Berpengalaman dalam mengajar yaitu minimal 3 

tahun 

 

Hasil penilaian dan validasi dari ahli akan digunakan peneliti untuk 

perbaikan produk. Angket diberikan kepada ahli materi, Angket berisi pernyataan 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan kualitas media yang dibuat peneliti dengan 

kisi – kisi lembar angket validasi ahli materi akan ditampilkan dalam daftar tabel 

kisi-kisi lembar validasi berikut ini.  

  Tabel 3.6 Kisi – kisi Instrumen Penilaian Validasi Ahli Materi 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan Media 
Tridi(3D) Book dolanan 

dalam pembelajaran 
tematik pada siswa kelas 3 

SD 

1. Kesesuaian materi 
dengan SK dan KD 

1. Materi yang disajikan 
mencakup materi yang 
terkandung dalam 
kompetensi Dasar (KD) 

2. Materi yang disajikan 
dapat mencapai tujuan 
pembelajaran 
 

2.  Keakuratan materi 3. Materi yang disajikan 
dalam media Tridi Book 
dolanan sesuai dengan 
tuntutan kurikulum. 

4. Materi yang disajikan 
sesuai dengan fakta 
untuk meningkatkan 
pengetahuan perserta 
didik pada pembelajaran 
tematik. 
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 Tabel 3.6 Kisi – kisi Instrumen Penilaian Validasi Ahli Materi 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan Media 
Tridi(3D) Book dolanan 

dalam pembelajaran 
tematik pada siswa kelas 3 

SD 

3.  Kemuktahiran materi 5. Media Tridi Book 
dolanan mendorong 
perserta didik untuk 
mencari informasi lebih 
jauh. 

6. Keruntutan materi 
pembelajran sesuai 
dengan alur pikir 
perserta didik. 

4. Kesesuaian dengan 
perkembangan perserta 
didik 

 
7. Materi yang terdapat pada 

media Tridi Book 
dolanan sesuai dengan 
perkembangan 
intelektual perserta 
didik. 

8. Materi pembelajaran pada 
media Tridi Book tidak 
mengandung unsur 
SARA/ pornografi 

 

Hasil penilaian dan validasi dari ahli akan digunakan peneliti untuk 

perbaikan produk. Angket diberikan kepada ahli media, Angket berisi pernyataan 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan kualitas media yang dibuat peneliti dengan 

kisi – kisi lembar angket validasi ahli media akan ditampilkan dalam daftar tabel 

kisi-kisi lembar validasi berikut ini.  

Tabel 3.7 Kisi –kisi instrumen Validasi Ahli Media 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan Media 
Tridi(3D) Book Dolanan 

dalam pembelajaran 
tematik pada siswa kelas III 

SD 

1. Tampilan 1. Media yang digunakan 
jelas dan rapi dalam 
penyajiannya 

2. Media yang digunakan 
bersih dan menarik 

3. Bentuk yang digunakan 
adalah sejenis bentuk 
yang dikenali anak. 

4. Bentuk dari media ini 
sederhana dan tidak 
terlalu tebal atau susah 
digunakan anak nanti. 
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Tabel 3.7 Kisi –kisi instrumen Validasi Ahli Media 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan Media 
Tridi(3D) Book Dolanan 

dalam pembelajaran 
tematik pada siswa kelas III 

SD 

2. Dilihat dari isi 
materinya 

1. Media yang digunakan 
sesuai dengan sasaran 
pada kelompok maupun 
perorangan. 

2. Media yang digunakan 
sesuai dengan SK-KD 

3. Media yang digunakan 
relevan dengan topik yang 
diajarkan. 

4. Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang 
ditemakan. 

5. Media yang dihasilkan 
praktis dan tahan lama. 

6. Memiliki media yang 
berkualitas baik. 

7. Ukuran media sesuai 
dengan lingkungan 
belajar. 

8. Untuk warna yang 
digunakan, menggunakan 
warna yang cerah. 

9. Warna yang digunakan 
ialah warna yang menarik 

10. Warna yang digunakan 
tidak menyebabkan 
kebingungan saat dilihat. 

 

Hasil penilaian dan validasi dari ahli akan digunakan peneliti untuk 

perbaikan produk. Angket diberikan kepada ahli pembelajaran, Angket berisi 

pernyataan yang disusun oleh peneliti berdasarkan kualitas media yang dibuat 

peneliti dengan kisi – kisi lembar angket validasi ahli pembelajaran akan 

ditampilkan dalam daftar tabel kisi-kisi lembar validasi berikut ini.  
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Tabel 3.8 Kisi kisi validasi ahli pembelajaran 

Variabel Indikator Deskriptor 

Pengembangan Media 
Tridi(3D) Book dolanan 

dalam pembelajaran 
tematik pada siswa kelas 3 

SD 

1. Kesesuaian materi 
dengan SK dan KD 

1. Materi yang disajikan 
sesuali dengan 
kurikulum mencakup 
materi yang terkandung 
dalam kompetensi Dasar 
(KD) 

2. Materi yang disajikan 
dapat mencapai tujuan 
pembelajaran 
 

2.  Keakuratan materi 3. Materi yang disajikan 
dalam media Tridi Book 
dolanan sesuai dengan 
tuntutan kurikulum. 

4. Materi yang disajikan 
sesuai dengan fakta 
untuk meningkatkan 
pengetahuan perserta 
didik pada pembelajaran 
tematik. 

3.  Kemuktahiran materi 5. Media Tridi Book 
dolanan mendorong 
perserta didik untuk 
mencari informasi lebih 
jauh. 

6. Keruntutan materi 
pembelajran sesuai 
dengan alur pikir 
perserta didik. 

4. Kesesuaian dengan 
perkembangan perserta 
didik 

7. Materi yang terdapat 
pada media Tridi Book 
dolanan sesuai dengan 
perkembangan 
intelektual perserta 
didik. 

8. Materi pembelajaran 
pada media Tridi Book 
tidak mengandung unsur 
SARA/ pornografi 

 

Angket diberikan pada siswa, Angket berisi pernyataan yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan kualitas media yang dibuat peneliti dengan kisi – kisi lembar 

angket respons siswa akan ditampilkan dalam daftar tabel kisi-kisi angket respons 

siswa berikut ini.  
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Tabel 3.9 Kisi-kisi angket respons siswa 

Aspek Indikator 
Nomor 
Butir 

Jumlah 

Motivasi Belajar Minat belajar peserta didik 1,2,3 3 
Perhatian peserta didik 4,5 2 

Kemudahan 
Pemakaian 

Kemudahan pengoperasian 6,7,8 3 
Kemudahan peserta didik dalam 
memahami materi 

9,10,11 3 

Kemenarikan 
tampilan 

Kualitas tampilan 12,13,14 3 
Memberikan daya tarik pada peserta didik 15,16,17 3 

Kebermanfaatan Memberikan dampak positif bagi peserta 
didik 

18,19 2 

Menambah keterampilan belajar bagi 
peserta didik 

20 1 

Jumlah 20 
Sumber: Ghea Putri Fatma Dewi (2012) dengan modifikasi 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis oleh peneliti secara deskriptif (kualitatif dan 

kuatitatif). Data kuantitatif berupa skor dan komentar pakar materi sekolah, guru 

kelas III SDN Pisangcandi 4. Data kuantitatif akan dianalisis dengan statistik 

deskriptif kemudian dikonversikan ke data kualitatif dengan skala lima.  

1. Data Kualitatif  

Data kualitatif  berupa kritik, saran, dan tanggapan yang dikemukakan oleh 

validator dan ahli pembelajaran. Data tersebut kemudian dianalisis sebagai dasar 

untuk memperbaiki dan mengetahui kelayakan produk yang dihasilkan. 

2. Data Kuantitatif 

Data berupa skor dari penilaian ahli yaitu ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran. Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian kuesioner 

diubah menjadi data interval.  
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Data yang terkumpul dari validator ahli materi, ahli media, dan ahli 

pembelajaran dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam 

distribusi skor dan persentase terhadap kategori dengan skala penilaian yang telah 

ditentukan sebagai berikut : 

���������� ������� ��������� (�)  =
������� ��������� ���� ������ℎ

���� ��������� ������� ���������
× 100 % 

Tabel 3.10 Kriteria Kelayakan Produk 

Prosentase (%) Kriteria Kelayakan Produk 
90-100 Sangat baik, tidak perlu ada revisi 
75-89 Baik, tidak perlu ada revisi 
65-74 Cukup baik, perlu direvisi 
55-64 Kurang baik, perlu direvisi 
<55 Sangat kurang baik, perlu revisi semua 

Sumber : Nana Sudjana (2010:44) 

Sedangkan data yang terkumpul dari angket respons siswa dianalisis 

dengan analisis deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam distribusi skor dan 

persentase terhadap kategori dengan skala penilaian yang telah ditentukan sebagai 

berikut : 

����������  ��������� ���� �����  (%)  =
���� ���� ��������ℎ

���� �������� �����
× 100 %

Tabel 3.11 Kriteria Kelayakan Angket Peserta didik 

Prosentase (%) Kriteria Kelayakan Produk 
81% - 100% Sangat Layak 
61% - 80% Layak 
41% - 60% Cukup  
21% - 40% Kurang Layak 
0% - 20& Tidak Layak 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010: 44) 




