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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Model penelitian dan 

pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, tempat dan waktu 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penilaian, teknik analisis 

data 

A. Penelitian Pengembangan  

Model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model ADDIE. 

Model ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Gumanti (2016:286) 

menyimpulkan bahwa “ADDIE dikembangkan oleh Reiser (2001) dan Moleda 

(2003). Salah satu fungsinya ADDIE menjadi pedoman dalam membangun 

perangkat dan infrastrustur progam pelatihan yang efektif, dinamis dan 

membangun kinerja pelatihan itu sendiri”. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang terdapat pada model ADDIE 

terdapat 5 tahap diantaranya yaitu (1) Analisis, (2) Desain/ Perancangan, (3) 

Development, (4) Implementasi, (5) Evaluasi. Menurut Gumanti (2016:287) 

“tahap model ADDIE menggunakan lima tahap pengembangan diantaranya yaitu: 

1. Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis 

kebutuhan dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di kelas II SDN 

Tulusrejo 2 Malang. Analisis yang dilakukan berupa analisis permasalahan yang 

terdapat di kelas seperti analisis kondisi siswa pada saat guru menerangkan 

pelajaran dan analisis media pembelajaran yang digunakan. Agar penelitian dapat 

mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah dan dapat mengembangkan 

media secara maksimal sesuai kebutuhan. 

2. Perancangan (Design) 

Tahapperencanaaninimerupakantindaklanjutdaritahapanalisis. Padatahapini 

dilakukan dengan kegiatan menetapkan kompetensi dan indikator yang akan 

dipelajari melalui media, merancang desaign media yang dapat mendukung 

tercapainya kompetensi yang diinginkan, menentukan tingkat penguasaan 
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pembelaajran yang dicapai siswa setelah menggunakan mediayang dirancang 

peneliti. Perencanaan ini dilakukan agar tercapainya, membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi  pembelajaran.  

3. Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan merupakan mengubah 

perancangan atau desain tujuan menjadi kenyataan sebuah produk. Pada tahap 

pengembangan ini terjadi proses penggabungan dari berbagai teks, gambar, materi 

pelajaran dan evaluasi kedalam sebuah produk berupa media Pop Up Book. Pop 

Up Book yang sudah dikembangkan akan divalidasi oleh tiga validator yaitu ahli 

media pembelajaran, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

4. Implemetasi (Implementation) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap implementasi adalah hasil produk 

yang sudah dikembangkan dan telah di validasi oleh validator. Penerapan hasil 

produk pengembangan pada penelitian ini akan di uji cobakan kepada SDN 

Tulusrejo 2 Malang. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan proses untuk mengetahui kualitas media yang 

dikembangkan. Evaluasi pada model ADDIE dapat dilaksanakan pada empat 

tahap sebelumnya untuk memperoleh produk yang baik dan layak. Data-data yang 

diperoleh pada evaluasi digunakan untuk menyempurnakan media yang 

dikembangakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dan pengemabnagniniakandilaksanakan pada semester 

genaptahunajaran 2017/2018 di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dan Pengembanagn ini, metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara  

Kegiatan wawancara dilakukan kepada guru kelas 2 SDN Tulusrejo 2 

Malang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dan data yang lebih 
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lengkap mengenai keadaan media pembelajaran yang digunakan di kondisi 

lapangan tersebut.  

2. Observasi 

Kegiatanobservasidilakukan pada saatproses pembelajaran di kelas II SDN 

Tulusrejo 2 Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pembelajaran serta mengetahui kondisi kelas dan siswa pada saat penerapan.  

3. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan 

dalam pengembangan media pembelajaran dan melengkapi data hasil wawancara, 

observasi, angket validasi, foto kegiatan observasi, foto kegiatan wawancara, foto 

proses validasi, foto proses uji coba, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

penelitian pengembangan media pembelajaran Pop Up Book. 

4. Angket 

Angket yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

angket tertutup. Angket yang akan digunakan yaitu berupa nagket validasi kepada 

para ahli (validator) dan angket respon siswa terhadap media Pop Up Book yang 

dikembangkan.  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan instrumen sebagai 

berikut. 

1. Lembar wawancara 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian pengembangan ini bersifat 

terbuka, sehingga pedoman wawancara dapat berkembang sewaktu-waktu jika 

dibutuhkan. Pertanyaan wawancara meliputi tentang pembelajaran matematika di 

kelas 2, penggunaan media pembelajaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah. 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi yang digunakan berisi penilaian tentang bagaimana 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, bagaimana proses pembelajaran 

tematik khususnya kepembelajaran matematika dan bagaimana sikap siswa saat 

pembelajaran itu di mulai. Lembar observasi diisi oleh observer untuk dijadikan 

acuan dalam mengembangkan produk media Pop Up Book. 
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3. Lembar Angket 

Pengumpulan data angket menggunakan angket validasi yang diisi oleh 

para ahli sebagai validator dan angket respon siswa. Angket penelitian ini bersifat 

tertutup. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang materi, 

tampilan, dan kemenarikan media Pop Up Book. Penggunaan angket validasi 

dilakukan pada saat validasi pada ahli materi, ahli media pembelajaran, dan ahli 

pembelajaran SD. Angket validasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh penilaian dan saran dari para ahli mengenai media yang telah dibuat. 

Sedangkan angket respon siswa digunakan pada saat uji coba produk media 

pembelajaran. Angket respon siswa digunakan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan beberapa tanggapan atau penilaian terhadap media yang 

dikembangkan. Berikut kriteria para ahli yang akan menjadi validator. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Validator 

No Validator Kriteria 

1 Ahli Materi 1. Memiliki kemampuan di bidang 

pembelajaran Tematik 

2. Memiliki .kemampuan di bidang 

materi khususnya materi 

pembelajaran tematik. 

3. Tingkat akademik minimal S-2 

Pendidikan khususnya pendidikan 

tingkat dasar. 

4. Memiliki pengalaman mengajar di 

sebuah lembaga pembelajaran 

maupun universitas. 

2 

 

 

 

Ahli Media  

 

 

1. Memiliki kemampuan di bidang 

media pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran Tematik. 

2. Memiliki kemampuan di bidang 

multimedia. 

3. Tingkat akademik minimal S-2 
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Pendidikan 

4. Memiliki pengelaman mengajar di 

sebuah lembaga pembelajaran 

maupun di universitas. 

3 Ahli Pembelajaran 

SD 

1. Memiliki kemampuan di bidang 

materi pembelajaran Tematik SD. 

2. Tingkat Akademik minial S-1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

3. Memiliki ketermpilan dan 

pengalaman mengajar di sekolah.  

 

Tabel 3.2 kisi-kisi angket validasi 

No 
Kriteria Media 

Pembelajaran 
Indikator 

No. 

Item  

1 Kriteria 

pendidikan     

a. Pembelajaran 1. Media dapat di gunakan untuk pembelajaran kelompok 

besar dan individu di kelas 1 

b. Kurikulum 1. Media relevan yang harus di pelajari oleh siswa 2 

2. Media sesuai dengan kurikulum 3 

3. Tujuan dan manfaat pembelajaran di samaikan dengan 

jelas 4 

c. Isi Materi 1. Memiliki konsep yang benar dan jelas 5 

2. Isi materi sesuai dengan KI dan KD 

6 

d. Interaksi  1. Media mudah di operasikan 

7 

e. Umpan Balik 1. Pengguna bisa mengerjakan soal setelah menggunakan 

media 8 
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2 Tampilan 

Media     

a. Pemakaian 

kata atau bahasa  

1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 9 

2. Ukuran font pada media dengan jelas 10 

3. Bahasa yang digunakan sesuai denga Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 11 

b. Desain 1. Media bersifat fleksibel (mudah dibawa) 12 

2. Tampilan media menarik 13 

3. Media kuat dan tidak mudah rusak 14 

4. Media dapat digunakan alternatif pembelajaran 

15 

c. Grafis 1.  Penyajian materi pada media jelas dan mudah 

dipahami 16 

d. Pewarnaan  1. Kombinasi warna pada media menarik 

17 

3 Kualitas teknis     

a. Reaksi 

Pemakai  

1. Pengguna bersemangat dan termotivasi setelah 

menggunakan media 
18 

2. Pengguna paham dan jelas tentang materi yang ada 

pada media 19    

3. Pengguna tertarik dengan tampilan media 20 
   

4. pengguna tertarik jika materi lain menggunakan media 

ini 
21    

 
  

b. Penggunaan 

media 

1. Petunjuk penggunaan media jelas 22 
   

2. Media mudah digunakan 23    

 
  

c. Fasilitas 

pendukung atau 

tambahan 

1. Terdapat fasilitas pengetahuan sekitar lingkungan  

24 
   

 

  

 



 

26 
 

Tabel 3.3 Kisi-kisi angket respons siswa 

No Komponen Penilaian Aspek yang diamati 

1 

Kualitas media 

Media mudah digunakan 

2 Media dapat digunakan secara mandiri 

3 
Latihan soal memudahkan dalam pemahaman 

materi 

4 Petunjuk dapat mengerjakan soal jelas 

5 

Kualiatas materi 

Meningkatkan motivasi belajar 

6 Penggunaan bahasa 

7 Penyajian materi yang menarik 

8 Materi mudah dipahami 

9 

Kualitas teknis 

Tampilan gambar yang menarik 

10 Penggunaan warna 

11 Penggunaan huruf 

12 Penjelasan teknis dengan benar 

   

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dekriptif kualitatif dan 

analisis deskriptif kuantitatif. Berikut adalah penjelasan teknik analisis data 

deskripstif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

 

1. Teknik Analisis Data Deskripif Kualitatif. 

Teknis analisis data berupa deskriptif kualitatif merupakan hasil dari 

kegiatan dari wawancara, observasi, saran atau komentar validator dan hasil 

dari respon siswa. Data diperoleh sesudah turun ke lapangan untuk menerapkan 

media pembelajaran. Komentar dan saran dijadikan pedoman dalam perbaikan 

Pop Up Book. 

2. Teknik Analisis Data Deskriptif Kuantitatif. 

Teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

kelayakan media. Data kuantitatif diperoleh dari angket yang diberikan kepada 
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para ahli sebagai validator. Angket untuk para ahli menggunakan skala likert. 

Jawaban item pada skala likert dijabarkan menjadi variabel. Skor pada skala 

likert yang digunakan terdiri dari skor 1 sampai dengan 5. Instrument 

penelitian yang digunakan untuk penilaian ini dibuat dalam bentuk checklist. 

Kategori skor dalam skala likert dapat dijelaskan pada tabel berikut. Data 

kuantitatif juga diperoleh dari hasil angket respon siswa. Angket yang 

digunakan untuk mengetahui respon siswa menggunakan skala Guttman. Skala 

pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak” ; 

“benar-salah” ; “pernah-tidak pernah” ; “positif-negatif” dan lain-lain 

(Sugiyono: 139). Cara pengisian skala dengan menggunakan checklist (√) 

jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Jawaban setuju atau 

ya diberi skor 1 dan jawaban tidak setuju atau tidak diberi skor 0. Pada tabel 

berikut akan dijelaskan mengenai kategori penilaian Skala Guttman dan Skala 

Likert. 

 

Tabel 3.4 Kategori Skor dalam Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor0 Tidak 

(Sumber: Sugiono, 2015: 139) 

Tabel 3.5 Kategori Skor dalam Skala Likert 

No Skor Keterngan 

1. 5 Setuju/ selalu/ sangat baik 

2. 4 Setuju/ sering/ baik 

3.  3 Ragu-ragu/ netral/ cukup baik 

4. 2 Tidak setuju/ negatif/ kurang baik  

5. 1 Sangat tidak setuju/ tidak pernah/ sangat kurang baik 

(Sumber: Sugiono, 2015: 135) 
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No Skor Keterangan 

1 Skor 5 

Sangat setuju/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat mudah/ sangat paham/ 

sangat menarik/ sangat mengerti/ sangat layak/ sangat bermanfaat/ sangat 

termotifasi  

2 Skor 4 
 setuju/ baik/ sesuai/ mudah/ paham/ menarik/ mengerti/ layak/ 

bermanfaat/ termotifasi  

3 Skor 3 

Cukup setuju/ Cukup baik/ Cukup sesuai/ Cukup mudah/ Cukup paham/ 

Cukup menarik/ Cukup mengerti/ Cukup layak/ Cukup bermanfaat/ 

Cukup termotifasi  

4 Skor 2 

Kurang setuju/ Kurang baik/ Kurang sesuai/ Kurang mudah/ Kurang 

paham/ Kurang menarik/ Kurang mengerti/ Kurang layak/ Kurang 

bermanfaat/ Kurang termotifasi  

5 Skor 1 

Sangat kurang setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 

kurang mudah/ sangat kurang paham/ sangat kurang menarik/ sangat 

kurang mengerti/ sangat  kurang layak/ sangat kurang bermanfaat/ sangat 

kurang termotifasi  

 

Setelah validator mengisi angket,hasil dari validasi ahli dan data angket 

respon siswa akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

P = ∑x    × 100% 

N 

 

Keterangan: 

P  = Perolehan persentase validator 

∑x  = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N = Jumlah skor ideal  

Kriteria validasi dalam ketercapaian yang digunakan dalam 

pengembangan media dapat dijelaskan pada tabel 3.5 berikut. 
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Tabel 3.6 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 – 100% SangatBaik Sangatlayaktidakperlurevisi 

2. 61 – 80% Baik Layak, tidakperlurevisi 

3. 41 – 60% CukupBaik Kuranglayakperlurevisi 

4. 21 – 40%  KurangBaik Tidaklayak, perlurevisi 

5. < 20%  SangatKurangBaik Sangattidaklayak, perlurevisi 

(Sumber: Arikunto, 2010: 35) 

Apabila tingkat pencapaian validasi lebih dari 60% maka media Pop Up 

Book dapat dikatakan layak dan tidak perlu revisi. Sebaliknya apabila tingkat 

pencapaian  validasi kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa media tersebut 

kurang layak dan perlua dan revisi. 

 


