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C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis Research and 

Development (R&D) atau pengembangan. Menurut Sugiyono metode penelitian R&D  

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang kemudian diuji keefektifannya 

(Haryati, 2012). Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan, menguji kevalidan dan 

keefektifan media pembelajaran pop-up book bentuk aljabar berbasis investigasi matematis 

di SMP.  Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation). 

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Darussalam Kademangan Blitar dikarenakan 

sekolah tersebut merupakan sekolah yang memiliki permasalahan terkait media 

pembelajaran. sehingga diharapkan penerapan media pembelajaran pada peneitian ini dapat 

membantu pembelajaran. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2019/2020.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 10 siswa kelas VII C yang sedang mempelajari 

materi bentuk aljabar sebagai subjek yang menguji tingkat efektifitas dan praktikalitas, satu 

orang guru MTs Darussalam Kademangan Blitar, dan satu orang dosen Pendidikan 

Matematika FKIP UMM yang akan bertindak sebagai validator materi dan media.  

4. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian dan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan, memvalidasi, 

menguji tingkat kepraktisan, dan menguji tingkat efektifitas produk yang dikembangkan. 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini mengunakan model ADDIE. Model ADDIE 

memiliki lima prosedur pengembangan yaitu 

 (1) Analisis (Analysis); (2) Desain (Design); (3) Pengembangan (Developement); (4) 

Penerapan (Implementtation); (5) Evaluasi (Evaluation) yang dimodifikasi oleh Anglada 

(dalam Tegeh, 2013). Adapun alur pengembangan yang akan dilakukan yaitu : 
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Berikut adalah perincian terkait pengembangan media pembelajaran menggunakan 

model ADDIE yang akan dilakukan : 

a. Analisis (Analysis) 

Tahap analisis dibagi dalam tiga kegiatan utama yang dilakukan. Berikut tahap 

analisis pada metode ADDIE : 

1. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendiskripsikan keadaan dan ketersediaan bahan 

ajar dalam pembelajaran matematika 

2. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui jenis kurikulum yang sedang 

diterapkan di sekolah. 

3. Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui sikap siswa ketika pembelajaran 

matematika berlangsung. 

b. Desain (Design) 

Pada tahap desain, pop-up book yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

mulai dirancang dan dibuat. Desain yang dibuat disesuaikan dengan hasil analisis pada 

tahap sebelumnya. Penyusunan instrumen penelitian juga dilakukan dapa tahap ini. 

Instrumen penelitian digunakan untuk menilai pop-up book yang sedang dikembangkan. 

Selain itu, perancangan storyboard juga dibuat untuk mempermudah proses 

pengembangan pop-up book. 

c. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan, pop-up book yang akan dikembangkan mulai dibuat dan 

disesuaikan dengan rancangan dalam storyboard. Setelah pop-up book yang 

dikembangkan jadi, selanjutnya akan divalidasi oleh dosen ahli materi dan media serta 

guru pelajaran matematika MTs Darussalam Kademangan. Validasi yang dilakukan 

sampai dinyatakan layak sehingga proses dapat dilanjutkan pada tahap implementasi 

 

d. Penerapan (Implementation) 

Analisis Desain Pengembangan Implementasi Evaluasi
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Implemetasi akan dilakukan jika media telah dinyatakan valid baik dari segi media 

maupun materi. Implementasi akan dilaksanakan di MTS Darussalam Kademangan 

Blitar. Pada tahap implementasi akan dilakukan dalam satu kali pertemuan atau 2 ×

40 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡. Tahap implemenasi terdapat dua kegiatan sekaligus yaitu uji coba media dan 

pemberian angket respoon siswa yang diberikan kepada 10 siswa yang dipilih secara acak.  

Uji coba media dilakukan dengan pemberian media kepada masing-masing 

kelompok kerja siswa untuk digunakan. Siswa diberikan waktu 40 menit untuk 

menggunakan media. Setelah uji coba media kemudian dilanjutkan dengan pengisian 

angket respon siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat kepaktisan media.  

Setelah uji coba media akan dilanjutkan dengan pemberian tes. Tes yang diberikan 

berjumlah 5 soal berupa uraian. Tes yang diberikan berfungsi untuk mengukur tingkat 

keeektifan media jika diguakan pada pembelajaran. Media dapat dikatakan efektif apabila 

tingkat ketuntasan siswa minimal 80%  diatas kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM 

yang digunakan di MTs Darussalam untuk mata pelajaran matematika yaitu pada nilai 80. 

e. Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan evaluasi merupakan proses penarikan kesimpulan terhadap hasil tes dan 

angket respon siswa terhadap pop-up book yang telah dikembangkan. Penilaian yang 

dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan 

pop-up book bentuk aljabar yang telah dikembangkan. Hal tersebut bertujuan agar media 

yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. 

5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pengembangan media pop-up book 

berbasis investigasi matematis ini terapat dua cara yaitu : 

a. Pemberian Angket 

Pemberian angket yang akan digunakan dibagi dalam dua jenis yaitu berupa angket 

untuk validasi dan angket kepraktisan. Angket validasi dilakukan untuk mengukur 

kevalidan media dan materi dari tim ahli. Tim validasi terdiri dari dua orang yaitu satu 

dosen matematika yang ahli dalam materi dan media serta satu orang guru matematika 

kelas VII dari MTS Darussalam Kademangan Blitar. Hasil validasi dari tim ahli akan 

dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan media pop-up book kedepannya. Sedangkan 

angket uji kepraktisan akan diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat kemudahan 
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atau kepraktisan penggunaan media. Angket yang akan digunakan ditampilkan pada tabel 

3, tabel 4 dan tabel 5. Penilaian pada angket validasi media menggunakan skala 1 tidak 

sesuai, 2  kurang sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. 

 

Tabel 3: Angket Validasi Ahli Media dan Guru 

Aspek Pernyataan 

Pewarnaan 1. Kombinasi warna media pop-up book menarik 

2. Warna pada pop-up book tidak mengganggu materi 

Pemakaian 

kata/bahasa 

3. Bahasa yang digunakan dalam pop-up book sesuai dengan 

EYD 

4. Bahasa yang digunakan dalam pop-up book mudah dipahami 

5. Bahasa yang digunakan konsisten 

Grafis 6. Ukuran font pada pop-up book jelas 

7. Penyajian materi bentuk aljabar pada pop-up book jelas  

8. Penyajian materi bentuk aljabar pada pop-up book mudah 

dipahami 

Desain 9. Tampilan pop-up book menarik  

10. Pop-up book dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran 

11. Pop-up book mudah untuk digunakan 

12. Pop-up book aman untuk digunakan 

13. Pop-up book kuat tidak mudah rusak 

14. Pop-up book bersifat fleksibel (mudah untuk dibawa) 

Tampilan  

Menyeluruh 

15. Kemenarikan sampul pop-up book 

16. Keteraturan desain halaman dalam pop-up book 

17. Kesinambungan transisi antar halaman 

18. Kesesuaian gambar, dan materi 

19. Hasil akhir media pop-up book rapi 

Dimodifikasi dari Purwono (2008) 

Angket validasi materi akan diberikan kepada satu orang dosen matematika dan 

satu orang guru matematika di MTs Darussalam Kademangan. Angket validasi materi 

digunakan untuk menilai apakah materi yag terdapat dalam pop-up book sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran atau belum.  Penilaian pada angket validasi media 

menggunakan skala skala 1 tidak sesuai, 2  kurang sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. 

 

Tabel 4 : Angket Validasi Ahli Materi dan Guru 

Aspek Pernyataan 

Isi 1. Kesesuaian isi pop-up book dengan Kompetensi Inti (KI)  

2. Kesesuaian isi pop-up book dengan Kompetensi Dasar (KD) 

3. Kesesuaian isi pop-up book dengan Indikator Pembelajaran 

4. Kejelasan topik pembelajaran 

5. Keruntutan materi bentuk aljabar 

6. Cakupan materi bentuk aljabar 

7. Ketuntasan materi bentuk aljabar 
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Aspek Pernyataan 

8. Ketepatan teknik yang digunakan dan tampilan dengan 

materi bentuk aljabar 

9. Pop-up book relevan dengan materi yang harus dipelajari 

siswa 

 10. Pop-up book sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

11. Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan dengan jelas 

Kebahasan/ 

Komunikasi 

12. Kemudahan siswa dalam memahami alur materi melalui 

penggunaan bahasa yang tepat 

13. Ketepatan penggunaan istilah dalam pop-up book 

14. Kemampuan pop-up book dalam mendorong rasa ingin tahu 

siswa 

15. Kesantunan penggunaan bahasa 

Penyajian 16. Kejelasan alur materi dan tampilan pop-up book  mendukung 

untuk memahami materi bentuk aljabar 

17. Penyajian unsur investigasi matematis sudah jelas  

18. Penyajian pop-up book mendukung keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 

19. Penyajian materi dalam pop-up book menarik 

20. Penyajian tampilan dan teknik pop-up book sesuai  

21. Pengguna tidak merasa bosan saat menggunakan pop-up 

book 

Efek  

bagi  

Strategi  

Pembelajaran 

22. Kemudahan dalam penggunaan  pop-up book 

23. Pop-up book mendukung kemandirian belajar siswa 

24. Pop-up book mendukung untuk meningkatkan motivasi 

siswa dalam mempelajari matematika 

25. Kemampuan pop-up book dalam menambah pengetahuan 

26. Kemampuan pop-up book pop-up book untuk memperluas 

wawasan siswa 

Dimodifikasi dari Purwono (2008) 

Angket validasi respon siswa diberikan kepada siswa sebagai dasar untuk 

mengetahui kepraktisan media pop-up book yang telah dikembangkan sebelumnya. 

Angket yang telah dirancang akan diberikan kepada siswa pada tahasp implementasi 

setelah siswa menggunakan media. 

Tabel 5 : Angket Respon Siswa 

Aspek  Pernyataan 

Penggunaan 

Media 

1. Saya mudah mengoperasikan media pop-up book  

2. Saya memahami petunjuk penggunaan media dengan jelas 

3. Saya merasa senang menggunakan media pop-up book 

 4. Saya tidak merasa bosan saat  menggunakan media pop-up 

book  

5. Saya bersemangat belajar setelah menggunakan pop-up 

book  

6. Saya termotivasi untuk  belajar setelah menggunakan pop-

up book 

Reaksi  

Pemakaian 

7. Saya paham terhadap penyajian materi yang terdapat dalam 

pop-up book 

8. Saya berminat pop-up book jika belajar di sekolah  
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Aspek  Pernyataan 

9. Saya tertarik menggunakan pop-up book jika belajar di 

sekolah  

10. Saya berminat menggunakan pop-up book jika belajar di 

rumah 

11. Saya tertarik menggunakan pop-up book jika belajar di 

rumah 

12. Saya ingin memiliki pop-up book  

13. Saya tertarik dengan tampilan pop-up book  

14. Saya tidak merasa bosan saat menggunakan pop-up book 

Dimodifikasi dari Purwono (2008) 

b. Pemberian Tes 

Tes yang diberikan kepada siswa akan digunakan untuk mengukur keefektifan 

media yang telah dibuat. Pemberian tes akan dilakukan satu kali setelah siswa 

menggunakan pop-up book bentuk aljabar berbasis investigasi matematis berjumlah 5 

butir soal berupa uraian dan siswa diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk megukur tingkat kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifannya. Kemudian teknik analisis data dijabarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 6 : Kriteria Analisis Data 

No Kesimpulan Penarikan Kesimpulan  

1. Valid a. Lembar validasi minimal berkategori valid 

b. Saran validator dijadikan acuan untuk revisi kecil 

2. Praktis a. Angket respon siswa minimal 80% positif 

3. Efektif a. Hasil Evaluasi siswa minimal 80% tuntas sama atau 

diatas KKM 

 

Tabel 6 menampilkan kriteria analisis data. Terdapat tiga kesimpulan yang nantiny 

akan diperoleh yaitu tingkat kevalidan, tingkat kepraktisan, dan tingkat efektifitas. Valid 

diukur dengan menggunakan lembar validasi melalui kegiatan pemberian angket validasi 

kepada validator dan memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa valid media dan materi 

yang dikembangkan sehingga dapat dipergunakan oleh siswa. Praktis diukur dengan 

menggunakan angket respon siswa melalui kegiatan pemberian angket terhadap siswa dan 

memiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan pop-up book. Efektif diukur dengan pemberian 
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lembar evaluasi kepada siswa melalui pengerjaan soal evaluasi dan memiiliki tujuan untuk 

mencapai ketuntasan nilai terhadap materi bentuk aljabar.   

a. Analisis Produk 

Hasil validasi diperoleh dari pengisian lembar validasi oleh validator ahli materi 

dan ahli media. Cara hasil validasi yaitu menghitung skor validitas dari validator 

menggunakan rumus rata-rata. Adapun kategori penilaian kevalidan produk terdapat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 7 : Penilaian Angket Validasi Media dan Materi 

Interval Kriteria Validasi Keterangan 

1 ≤ 𝑉𝑎 < 2 

2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 

3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 

𝑉𝑎 = 4 

Tidak valid 

Kurang valid 

Valid 

Sangat valid 

Revisi 

Revisi sebagian 

  Tidak revisi 

Tidak revisi 

(Rawa et al., 2016) 

b. Uji Lapangan 

Data hasil uji lapangan terdapat dua jenis yaitu uji kepraktisan siswa dan uji keefektifan. 

Uji kepraktisan diperoleh dari hasil lembar angket respon siswa. Nilai kepraktisan 

diperoleh dari hasil lembar angket respon siswa. Nilai kepraktisan pop-up book diperoleh 

melalui tabel 8 berikut : 

Tabel 8 : Penilaian Angket Respon Siswa 
Skor Keterangan 

0 

1 

Jawaban Ya 

Jawaban Tidak 

 

Uji lembar angket respon siswa pop-up book dilakukan dalam beberapa tahap 

berikut : 

1. Menentukan rata-rata angket dari keseluruhan siswa responden disetiap aspeknya. 

Kemudian hasil rata-rata tersebut diubah dalam bentuk presentase. 

2. Setelah rata-rata (𝑥) tiap aspek diketahui, kemudian menentukan rata-rata keseluruhan 

aspek. 

Kriteria kepraktisan yang digunakan disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 9 : Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

Interval Keterangan 

0 ≤ 𝑥 < 25 Tidak praktis 

25 ≤ 𝑥 < 50 Kurang praktis 

50 ≤ 𝑥 < 75 Praktis 

75 ≤ 𝑥 ≤ 100 Sangat praktis 

 

Keefektifan pop-up book dapat dilihat dari pengerjaan soal evaluasi. Dikatakan 

efektif jika minimal 80% siswa mendapatkan nilai  sama atau diatas KKM karena jika 

memenuhi standar nilai siswa dianggap sudah mampu memahami materi tersebut. Nilai 

hasil belajar siswa diperoleh dari perhitungan jumlah skor benar. 

 


