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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

           Penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau 

Research and Development, tetapi untuk model  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ADDIE (Analysis, Design, Develoment, Implementation 

terbatas, Evaluation). yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. 

Penelian dan pengembangan menurut sujadi (2003) dalam (Sutarti & Irawan, 

2017) adalah “suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan”. Peneliti menggembangkan media pembelajaran 

scrapbook pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, sub tema 2 peristiwa 

kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan  pembelajaran 1. Scrapbook 

adalah pengembangan dari gambar, tulisan di media kertas. Scrapbook 

sebelum dijadikan media pembelajaran dijadikan sebagai menghias foto dll. 

Sebelum dijadikan media pembelajaran scrapbook perlu dimodifikasi agar 

bisa digunakan menjadi media pembelajaran . 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitan dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad Wedani yang berlamat Jl. 

Tambak Rejo No 5 Desa wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. 

C. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 2 Validator Ahli Media ( Bapak Afakhrul 

Masub Bakhtiar, M.Pd. dan Bapak Ismail Marzuki, M.Pd. ) dan 2 Validator 

Ahli Materi ( Bapak Imam Thohari, S.Pd.i. dan Ibu Eka Wahyu Wulandari, 

S.Pd.i. ) , dan 10 orang pengguna yang berusia setara kelas  V   
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D. Prosedur penelitian 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Scrapbook 

materi seputar proklamasi kemerdekaan. Pada Penelitian ini mengacu pada 

model ADDIE (Analysis, Design, Develoment, implementation terbatas, 

Evaluation. Model ADDIE yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda.  

1. Tahap Analysis. 

Pada tahap analisis terdiri dari 3 kegiatan yaitu : 

a. Analisis kebutuhan 

 pada tahap ini ditentukan produk apa yang akan 

dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah media pembelajaran scrapbook pada materi 

peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. 

b. Analisis kurikulum 

Pada tahap ini dikaji kompetensi inti (KI) dan kompetensi 

dasar (KD) yang harus dikuasai siswa dalam materi peristiwa 

seputar proklamasi kemerdekaan. Kurikulum yang digunakan 

di MI Tarbiyatul Aulad Wedani Cerme Gresik pada kelas 5 

menggunakan kurikulum 2013 

c. Analisis karakteristik siswa 

Tahap ini dilakukan pengajian teori tentang tahap 

pengembangan peserta didik melalui observasi kelas. 

 

2. Tahap Design 

Pada tahap kedua ini yaitu merancang, pada media pembelajaran ini 

langkah merancang media dilihat dari segi design, segi materi. Ibarat 

sebuah bangunan sebelum dibangun maka harus ada rancangan 

bangunan terlebih dahulu. Kemudian baru ke tahap berikutnya dengan 

mengembangkan media pembelajaran. 
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3. Tahap develoment 

Pada tahap develoment yaitu mengembangkan media pembelajaran. 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan 

media scrapbook adalah  

a. Melakukan pembuatan media pembelajaran Scrapbook dilihat dari 

segi desain dan segi materi 

b. Melakukan validasi media pembelajaran oleh ahli media dan 

materi 

c. Memperbaiki media pembelajaran sesuai dengan saran dan 

masukan yang diberikan oleh ahli media dan ahli materi sehingga 

terdapat berbandingan media pembelajaran yang belum direvisi 

dan media pembelajaran yang sudah direvisi 

4. Tahap Implementation 

Pada tahap implementation dilakukan uji coba terbatas terhadap 10 

pengguna (user) yang berusia setara  kelas V, tujuan pada tahap ini 

adalah untuk mengetahui kelayakan media scrapbook melalui 

pengisian angket respon pengguna. 

5. Tahap evaluasi 

Evaluasi adalah proses untuk menganalisis media scrapbook pada 

tahap implementasi apakah masih terdapat kekurangan dan kelemahan 

atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat revisi lagi, maka media layak 

digunakan. 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik atau metode pengumpulan data menurut Arikunto (2015) 

adalah “cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Validasi Ahli media 

Metode pada tahap ini yaitu dengan menunjukkan media pembelajaran 

yang dikembangkan beserta lembar validasi yang diberikan kepada 

validator ahli media. Validasi ahli media digunakan untuk 
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mengumpulkan data yang berupa saran dan kritik mengenai media 

pembelajaran scrapbook. 

2. Validasi ahli materi 

Metode pada tahap ini dengan menunjukkan media pembelajaran 

berserta lembar validasi yang diberikan kepada validator ahli materi, 

validasi ahli materi ini berupa angket penilian materi dalam media 

pembelajaran scrapbook. 

3. Angket Respon pengguna 

Angket ini diberikan untuk mengetahui respon pengguna terhadap  

media scrapbook, Pada lembar angket pengguna akan memberikan 

tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan.  

F. Instrument penelitian 

Instrument penelitian atau “instrument pengumpulan data adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatanya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya” menurut Arikunto (2015). Pada penelitian ini instrument yang 

digunakan adalah : 

1. Lembar validasi ahli media  

Lembar validasi ahli media berisi tentang menganalisis dan mengkaji 

dari segi tampilan media. kisi-kisi instrument lembar validasi ahli media 

sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Kisi- Kisi Penilaian Validasi Ahli Media 

NO ASPEK INDIKATOR 

1 Rekayasa media Kefektifan dalam penggunaan 

Usabilitas (mudah digunakan) 

Kemenarikan media 

2 Komunikasi visual Komunikatif (Bahasa mudah dipahami) 

Kreatif dan inovatif  

Pemilihan jenis huruf 

Kesesuaian gambar yang mendukung materi 

(Sari, 2017)  
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2. Lembar validasi ahli materi 

Lembar validasi ahli materi ditunjukkan kepada guru bertujuan untuk 

mengetahui media pembelajaran dari segi materi dalam media 

scrapbook. Kisi-kisi instrument lembar validasi ahli materi sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Penilaian Validasi Ahli Materi 

(Sari, 2017) 

 

3. Lembar angket respon pengguna  

Lembar angket  diberikan kepada pengguna (user)  digunakan untuk 

mengetahui respon pengguna terhadap media scrapbook yang telah 

peneliti kembangkan, berikut kisi-kisi angket respon pengguna media 

scrapbook: 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK INDIKATOR 

1 Pembelajaran  Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

Kesesuaian materi dengan indikator pelajaran 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

Aktualitas materi yang disajikan 

Materi mudah untuk dipahami 

2 Rekayasa media Kemudahan dalam pengolahan 

Kemudahan dalam penggunaan  
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Tabel 3. 3 Tabel Instrument Respon Pengguna 

 Terhadap Media Scrapbook 

No Aspek Indikator 

1 Rekayasa Media Kemudahan dalam penggunaan 

Variasi media 

2 Komunikasi visual Kemenarikan desain 

Komunikatif (mudah dipahami) 

3 Pembelajaran Kesesuaian media dengan materi 

Penumbuhan motivasi belajar  

      (Sari, 2017) 

G. Tenik analisis data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu : 

1. Analisis kevalidan media pembelajaran ahli media dan materi 

Analis data yang digunakan dalam menganalis data diperoleh dari 

lembar validasi adalah metode analisis presentasi dengan rumus untuk 

mengolah data diadaptasi dari Akbar ( 2013) 

Penilaian validator terhadap kevalidan media yang berupa scrapbook 

yang terdiri dari kesesuaian tampilan, konsep, dan konten. Menurut 

Akbar (2013) langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

a. Peneliti mempersiapkan data yang didapat, selanjutnya 

menganalisis data tersebut. 

b. Setelah validator memberikan skor peneliti akan menghitung skor 

kriteria. 

c. Pedoman untuk menghitung skor maksimum : 

 

Validitas (V)= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 𝑥 100 % 

    Sumber : (Akbar, 2013) 

d. Hasil validitas yang telah diketahui presentasinya dapat dicocokkan 

dengan kriteria validasi sebagai berikut : 
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Tabel 3. 4 Presentase Hasil Validitas 

Presentase (%) Kriteria Kevalidan 

76 ≤ NA ≤ 100 Valid 

56 ≤ NA < 76 Cukup Valid (revisi) 

40 ≤ NA < 56 Kurang Valid (revisi) 

0 ≤ NA < 40 Tidak Valid (revisi) 

Sumber : Sugiyono (2012) 

Pembelajaran dikatakan valid jika skor akhir hasil validasi media 

dan materi diperoleh ≥ 76 %, media harus direvisi  jika skor akhir 

diperoleh <76 % dengan memperhatikan komentar dan saran dari 

validator media dan materi. 

2. Analisis Respon Pengguna media scrapbook 

Penilaian terhadap media scrapbook, peneliti menggunakan Skala 

Likert, media scrapbook dikatakan layak apabila rata-rata dari penilaian 

minimal mendapatkan kriteria baik menggunakan rumus perhitungan 

menurut Ridwan ( 2008) sebagai berikut : 

P= 
𝑓

𝑁
 𝑥 100 % 

Keterangan : 

P = Angka Persentase 

f = Skor yang didapat 

N = Jumlah frekuensi / skor maksimal 

Tabel 3. 5 Aturan penilaian Angket Respon Pengguna Media Scrapbook 

Nilai Skor 

Ya 1 

Tidak 0 
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Tabel 3. 6 Presentase Respon Pengguna Media Scrapbook 

Presentase Kriteria 

81% - 100% Sangat baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Cukup baik 

21% - 40% Kurang baik 

0% - 20% Sangat kurang baik 

(Arikunto S. , 2007) 

Penilaian diatas dapat dijadikan sebagai acuan terhadap hasil penelitian 

untuk menentukan kelayakan media pembelajaran scrapbook pada 

materi peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan.  Media dikatakan 

layak jika  skor yang didapat ≥ 61%  respon pengguna (user)  dalam 

kategori baik. 

 


