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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode R&D, yang 

bertujuan menggali informasi yang mendalam tentang pengembangan media 

edukatif ethnobotani book di PAUD. Model pengembangan yang dijadikan dasar 

adalah model ADDIE, merupakan salah satu desain sistem pembelajaran yang 

memperhatikan tahapan sederhana dan mudah dipelajari (Pribadi. B, 2009, hlm. 

125).  

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan model 

ADDIE adalah Analysis (Analisis), Design (Rancangan), Develomment 

(pengembangan), Implementation (Implementasi) dan Evaluation (Evaluasi). 

Namun pada penelitian ini tahap Implementation (Implementasi) dan Evaluation 

(Evaluasi) tidak digunakan. Berikut penjabarannya.  

1. Analysis (Analisis) 

Pada tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis kebutuhan perlunya 

perancangan media ethnobotany book sebagai upaya pengenalan tanaman sayuran 

lokal di PAUD khususnya anak-anak yang ada di PAUD Khusnul Khotimah. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah media ini akan relevan sesuai 

dengan sasaran, lingkungan, karakteristik peserta didik dan kebutuhannya.  

2. Design (Rancangan) 

Tahap design dalam penelitian ini adalah perancangan media ethnobotany 

book yang disesuaikan dengan hasil analisis sebelumnya. Dalam tahap ini pula 

teknis pembuatan media dan perancangan materi dipersiapkan, serta sebagai 

bahan pengembangan ditahap berikutnya.  

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan 

perancangan ethnobotany book sebagai media pengenalan tanaman sayuran lokal 

di PAUD yang sudah dirumuskan baik mulai dari media, bahan ajar dan 

disesuaikan dengan karakteristik anak yang senang dengan hal gambar dan aneka 

warna. Setelah Media ethnobotany book dirancang sebagai media, maka akan 

dilakukan validasi desain media ethnobotany book sebagai expert judgement oleh 
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pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai media yang 

sudah dirancang, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan program. 

Setelah rancangan desain di validasi oleh berbagai ahli dibidang perancangan 

media, selanjutnya akan diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan dari 

validator.  

 

B. Lokasi dan Partisipan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan ethnobotany book sebagai 

media edukasi pengenalan tanaman sayuran lokal di PAUD. Lokasi penelitian 

media ini di PAUD Khusnul Khotimah. Partisipan pada penilitian ini adalah 

validator yang akan memberikan penilaian pada rancangan media yang dibuat. 

Validator tersebut terdiri dari akademisi media pembelajaran edukasi dan praktisi 

media pembelajaran edukasi.  

Tabel 3.1 Responden Penelitian 

No Responden Jumlah 

1. Akademisi Media Pembelajaran Edukasi 1 

2. Praktisi Media Pembelajaran Edukasi 1 

 Jumlah  2 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan expert 

judgement ahli.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.  

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

analisis kebutuhan pengembangan media pengenalan tanaman sayuran lokal. Data 

ini didapatkan dari guru PAUD dan orang tua anak. 

2. Expert Judgment  

Expert Judgment dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil 

validasi dari ahli akademisi dan praktisi perancangan media edukasi untuk anak.  

Validasi ini didapatkan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan media 

yang sudah dirancang baik dari aspek desain media, materi atau bahan ajar dan 

lain sebagainya. 
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D. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berupa butir-butir pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepada guru PAUD dan orang tua. Data yang ingin diperoleh berupa informasi 

umum mengenai PAUD, jenis media yang digunakan di PAUD, pengenalan 

tanaman sayuran lokal, dan perancangan media ethnobotany book. Pedoman 

wawancara ini digunakan sebagai bahan untuk perancangan media yang 

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.  

2. Format Validasi  

Format validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang dibuat 

peneliti kepada validator. Format validasi yang digunakan dalam rancangan media 

adalah menggunakan kriteria penilaian 1-4 dari setiap aspek yang di nilai (dalam 

Sugiyono, 2014, hlm. 139). Uji Validitas media menggunakan pendapat ahli.  

 

E. Tahap Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu. 

1. Tahap Persiapan  

a. Menentukan lokasi Penelitian 

b. Merumuskan masalah yang akan diteliti di lokasi yang telah peneliti tentukan 

berdasarkan hasil wawancara di PAUD Khusnul Khotimah. 

c. Melakukan perizinan penelitian di PAUD Khusnul Khotimah. 

d. Menyusun hasil rumusan masalah pada BAB I yang berisikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan struktur organisasi skripsi. 

e. Menyusun BAB II kajian pustaka untuk mencari teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

f. Menyusun BAB III metode yang akan digunakan dalam penelitian. 

g. Menyusun BAB IV hasil temuan dan Pembahasan. 

h. Menyusun BAB V kesimpulan dari hasil penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data mengenai analisis 

kebutuhan media pembelajaran edukasi ethnobotany book di PAUD Khusnul 
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Khotimah, Merancang media dari hasil analisis kebutuhan dan melakukan expert 

judgement pada ahli akademis maupun praktis media pembelajaran edukasi. 

3. Tahap Penyelesaian  

Pada tahap penyelesaian hasil data yang diperoleh kemudian diolah sesuai 

dengan sistematika penelitian dan penyempurnaan media.  

 

F. Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah 

yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. 

1. Reduksi data  

Reduksi data dilakukan dengan merangkum secara sistematis hasil yang 

didapatkan mulai dari wawancara sampai dengan expert Judgment, sehingga 

sebagai arahan dan bahan untuk pengembangan penelitian. 

2. Display data  

Display data dilakukan untuk mengambarkan semua informasi yang sudah 

didapatkan secara terperinci dan umum. Menggambarkan informasi yang 

didapatkan dengan membuat kerangka pemikiran dan tabel, sehingga informasi 

jauh lebih mudah dipahami. 

3. Verifikasi data  

Verifikasi data dilakukan dengan membandingkan antara data yang sudah 

didapat di lapangan dan data yang didapatkan setelah tahap expert judgment. 

Tahap ini pula memperbaiki media sesuai dengan masukan dan hasil penilaian 

dari validator. 

 

G. Pengolahan data  

Data yang diperoleh dari proses wawancara dan expert judgment  kemudia 

diolah untuk mengetahui bagaimana hasil penelitiannya. Hasil wawancara dioleh 

secara deskriptif dengan membuat analisis dan rangkuman, sedangkan data expert 

judgment diolah dengan prosentase dan penafsiran data.  

1. Prosentase data  

Prosentase data dilakukan untuk mengetahui jumlah prosentase dari hasil 

expert judgment ahli media dan praktisi. Rumus yang digunakan berdasarkan 

statistik data adalah.  
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2. Penafsiran Data  

Penafsiran data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

terhadap jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penafsiran data yang digunakan 

untuk validasi menggunakan kriteria kualifikasi penelitian (Sudjana, 2005, hlm. 

91). 

Berikut penafsiran data menggunakan kriteria kualifikasi penilaian. 

Tabel 3.2 Kriteria kualifikasi penilaian 

No. Kriteria Tingkat validitas 

1 82% - 100% Sangat layak  

2 63% - 81% Layak  

3 44% - 62% Kurang layak 

4 25% - 43% Tidak layak  

Sumber: Sudjana, 2005 hlm. 91 

Kriteria kualifikasi penilaian disesuaikan dengan penelitian yang akan 

peneliti laksanakan, penjelasannya sebagai berikut. 

82% - 100%

  

= Perencanaan media edukasi ethnobotany book tanaman 

sayuran lokal yang dibuat sangat layak tanpa ada revisi. 

63% - 81% = Perencanaan media edukasi ethnobotany book tanaman 

sayuran lokal yang dibuat layak revisi sedikit. 

44% - 62% = Perencanaan media edukasi ethnobotany book tanaman 

sayuran lokal yang dibuat tidak layak. 

25% - 43% = Perencanaan media edukasi ethnobotany book tanaman 

sayuran lokal yang dibuat tidak layak dan terlarang 

digunakan. 

 


