
BAB III 

METODE PENELITIAN PENGEMBANGAN 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model yang akan dikembangkan dalam pengembangan penelitian ini 

mengacu pada model Research and Development (R & D) dari Borg and Gall. 

Menurut Borg and Gall (1983) dalam Setyosari (2010), pengertian dari penelitan 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pengembangan. Model penelitian pengembangan (Research 

and Development / R & D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti sehingga menghasilkan produk baru, dan selanjutnya menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2010).  

Model R & D mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. (1) penelitian 

dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) penelitian draf produk, (4) uji coba 

lapangan awal, (5) merevisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan, (7) 

penyempurnaan produk hasil uji lapangan, (8) uji pelaksanaan lapangan, (9) 

penyempurnaan produk akhir, (10) diseminasi dan implementasi (Sukmadinata, 

2009). Langkah–langkah tersebut kemudian dimodifikasi oleh Sukmadinata 

(2009). Dari sepuluh langkah yang ada dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1) studi 

pendahuluan, 2) penelitian, dan 3) validasi. 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

dimodifikasi dari model R&D oleh Borg and Gall (1983) seperti yang dipaparkan 

dalam gambar 3.1 dan diaplikasikan secara sistematis. 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran (dimodifikasi dari Sukmadinata, 2009) 

 

3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan 

3.2.1 Studi Pendahuluan (Need Assessment) 

Need assessment merupakan salah satu tahapan penelitian yang ditunjukkan 

untuk mengetahui kebutuhan lapangan akan bentuk instrumen yang akan 

dikembangkan. Proses need assessment mengacu kepada kebutuhan siswa dan 

peneliti, dimana siswa membutuhkan pengetahuan keamanan pangan yang meliputi 

BTP berbahaya dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan sekolah dan peneliti 

dapat mengaplikasikan materi terkait keamanan pangan ditinjau dari segi 
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kesehatan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap need assessment yakni sebagai 

berikut. 

1. Survey Lapangan 

Peneliti melakukan survey lapangan dengan observasi dan wawancara pada 

guru di sekolah sasaran yaitu MAN 3 Malang. Kegiatan observasi dilakukan dengan 

melihat langsung kebiasaan jajan pada siswa; keberadaan pedagang jajanan 

meliputi warung, kantin, dan pedagang kaki lima di dalam dan di luar sekolah yang 

ditunjang dengan melakukan wawancara pada perwakilan sekolah dan siswa; serta 

membagikan angket pada masing-masing siswa yang terdiri dari 10 putra dan 10 

putri. Angket tersebut digunakan untuk menilai pengetahuan siswa tentang BTP 

dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2016. Data yang diperoleh peneliti pada tahap ini 

dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam mengumpulkan bahan materi kemanan 

pangan yang meliputi BTP dan higiene sanitasi yang kemudian dikembangkan 

menjadi media buku bergambar kemanan pangan. 

2. Kajian Silabus Kurikulum 2013 SMA 

Hasil observasi dan studi pustaka selanjutnya digunakan peneliti untuk 

melakukan analisis KD dan indikator untuk menyesesuaikan materi dengan 

pembelajaran Biologi SMA. Analisis KD dan indikator dilakukan dengan melihat 

silabus kurikulum 2013 dan RPP yang diperoleh dari guru mata pelajaran Biologi 

MAN 3 Malang. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan materi “Struktur dan Fungsi 

Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan” kelas XI. 
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3. Studi Pustaka 

Hasil observasi yang diperoleh pada tahap awal penelitian pengembangan 

selanjutnya dijadikan peneliti untuk melakukan studi pustaka menemukan konsep–

konsep atau landasan teoritis yang memperkuat produk yang dikembangkan, yakni 

buku bergambar. Selain itu, peneliti melakukan pendalaman materi sesuai hasil 

Need Assessment. Studi pustaka difokuskan pada teori-teori tentang konsep-konsep 

materi kemanan pangan terkait BTP berbahaya dan higiene sanitasi pedagang, 

meliputi pengertian, penggolongan, BTP yang dilarang, dampak konsumsi BTP 

berbahaya bagi kesehatan, situasi makanan jajanan di lingkungan pendidikan, dan 

materi terkait media pembelajaran. Pendalaman tentang materi-materi tersebut 

dilakukan peneliti dengan mempelajari buku dari berbagai sumber, diantaranya: 

Keamanan Pangan, Awas Bahaya di Balik Lezatnya Makanan, Permenkes dan 

peneliti juga melakukan browsing untuk memperkaya pemahaman tentang materi 

dan media yang akan dikembangkan. Studi pustaka juga dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi melalui penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil studi 

beberapa sumber tersebut, ditentukanlah konsep–konsep materi yang akan 

dikembangkan dalam media buku bergambar keamanan pangan. 

3.2.2 Pengembangan 

Berdasarkan hasil need assessment, diperoleh keputusan mengenai konsep 

yang akan ditampilkan pada media buku bergambar keamanan pangan. Pada tahap 

ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu: 

1. Perencanaan (Eksplanasi) dan Pengembangan 

Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti 

dalam mengembangkan media buku bergambar keamanan pangan yaitu: 1) 
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menganalisis hasil observasi dan wawancara, 2) menentukan materi yang akan 

ditampilkan pada buku bergambar, 3) merancang ilustrasi gambar, 4) 

menyesuaikan materi pembelajan sesuai KD dan indikator dalam silabus kurikulum 

2013, 5) menyusun sistematika materi buku bergambar keamanan pangan, 6) 

menyusun narasi cerita dan mengatur posisi gambar. 

Proses awal pembuatan media buku bergambar diawali dengan menentukan 

materi yang akan ditampilkan berdasarkan nilai terendah dari hasil jawaban siswa 

pada angket yang diberikan saat observasi. Komponen penilaian yang memiliki 

nilai terendah akan dijadikan acuan dalam menyusun materi yang ditampilkan pada 

buku bergambar yang tentunya disesuaikan dengan KD dan indikator pembelajaran. 

Materi tersebut kemudian dijabarkan menjadi ilustrasi gambar.  

Proses berikutnya dilanjutkan dengan menyusun sistematika buku bergambar 

keamanan pangan yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah naskah cerita. 

Selanjutnya peneliti melakukan proses editing gambar, serta mencermati sekaligus 

memperhatikan kebenaran materi, penulisan maupun penempatan gambar dan 

narasi. Setelah selesai, langkah terakhir adalah print atau cetak. Hasil akhir dari 

tahap ini adalah menghasilkan draf produk yang akan dikonsultasikan pada ahli 

media dan ahli materi. 

2. Konsultasi Ahli Media dan Ahli Materi 

Kegiatan selanjutnya setelah dihasilkan draf produk yakni konsultasi ahli media 

dan ahli materi. Ahli materi akan memberikan kritik dan masukan mengenai materi 

yang ditampilkan, sedangkan ahli media akan memberikan kritik dan masukan 

terkait tampilan atau desain buku bergambar keamanan pangan. 
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3. Revisi Produk 

Draf buku bergambar yang telah dikonsultasikan pada ahli materi dan ahli 

media kemudian direvisi sesuai dengan masukan dari para ahli. Draf produk yang 

telah direvisi akan melalui tahap berikutnya yakni uji coba terbatas. 

4. Uji Coba Terbatas dan Revisi 

Uji coba terbatas dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 siswa kelas 

XI IPA MAN 3 Malang yang sudah mempelajari materi Struktur dan Fungsi Sel 

Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan. Sebanyak 10 siswa yang digunakan 

sebagai subyek uji coba terbatas adalah yang mencerminkan karakteristik populasi 

sasaran, di mana siswa diminta untuk membaca buku bergambar keamanan pangan 

kemudian memberikan penilaian yang meliputi tampilan dan isi melalui angket 

dalam upaya penyempurnaan media.  

Hasil uji coba terbatas digunakan sebagai dasar perbaikan draf produk. 

Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari sekali, sesuai dengan hasil yang 

ditunjukkan dalam uji coba terbatas sehingga diperoleh draf produk utama yang 

siap diuji coba lagi. Draf produk yang telah direvisi dan diujicobakan setelah revisi 

disebut produk hipotetik. Dikatakan produk hipotetik karena efektivitasnya belum 

terbukti pada pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang ditampilkan, 

sehingga akan dilakukan uji coba lebih luas yaitu dengan melakukan penelitian 

eksperimen. 

3.2.3 Validasi  

Tahap akhir dari penelitian pengembangan yakni tahap validasi. Validasi 

merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini 

buku bergambar keamanan pangan yang masih berupa produk hipotetik dapat 
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meningkatkan pengetahuan siswa tentang BTP berbahaya dan higiene sanitasi 

pedagang atau tidak. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan untuk 

menghasilkan produk yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran, 

yaitu: 

1. Penelitian Eksperimen dan Uji Coba Ahli 

Produk hipotetik yang diperoleh dari uji coba terbatas dan revisi kemudian 

diujicobakan pada uji coba yang lebih luas (penelitian eksperimen). Penelitian 

eksperimen yang dilakukan pada 25 siswa kelas XI MAN 3. Penelitian eksperimen 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media pembelajaran buku 

bergambar keamanan pangan terhadap peningkatan pengetahuan siswa mengenai 

BTP berbahaya dan higiene sanitasi pedagang. 

Produk hipotetik juga diujicobakan pada ahli materi dan ahli media. Uji coba 

ahli materi menilai kelayakan aspek isi dan aspek kebahasaan, ahli media menilai 

kelayakan dari aspek penyajian dan aspek tampilan. Setelah melewati proses 

penelitian eksperimen dan uji coba ahli, dilakukan perbaikan hingga menjadi 

produk yang siap diproduksi secara masal pada tahap diseminasi dan implementasi. 

2. Diseminasi dan Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan. 

Pengembangan penelitian media buku bergambar yang dilakukan tidak sampai 

pada tahap diseminasi dan implementasi, namun hanya sampai pada pengembangan 

atau pembuatan produk akhir. Sehingga tahap ini diusulkan untuk dilakukan pada 

penelitian selanjutnya. 
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3.3 Prosedur Uji Coba Produk 

Pada tahap Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kemenarikan produk 

berlandaskan penilaian ahli media, ahli materi, siswa sebagai pengguna produk 

serta mengetahui keefektifan media dalam menyampaikan materi terkait BTP 

berbahaya dan higiene sanitasi pedagang. Adapun prosedur uji coba meliputi: 1) 

desain uji coba, 2) jenis data, 3) instrumen pengumpulan data dan 4) teknik analisis 

data. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Tahap uji coba produk pengembangan ini merupakan tahap 

dilaksanakannya evaluasi formatif. Uji coba model atau produk bertujuan untuk 

mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak. Uji coba atau 

produk juga melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan 

tujuan. Uji coba dilakukan 3 kali: (1) uji coba ahli media dan ahli materi (2) Uji 

terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil sebagai pengguna produk; (3) 

penelitian eksperimen (uji coba lebih luas). Dengan uji coba, kualitas produk yang 

dikembangkan betul-betul teruji secara empiris. 

3.3.2 Metode dan Subjek Uji Coba Ahli Media dan Ahli Materi 

Media buku bergambar yang telah melalui proses printing kemudian 

diujicobakan pada ahli materi dan ahli nedia. Uji coba ini bertujuan supaya ahli 

materi dan ahli media memberikan penilaian dan saran mengenai materi dan 

tampilan media buku bergambar yang sesuai dan tepat guna. Pada uji coba ahli 

materi menilai kelayakan aspek isi/materi dan aspek kebahasaan yang terdapat pada 

buku bergambar keamanan pangan, sedangkan ahli media menilai kelayakan dari 
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aspek penyajian dan aspek tampilan media buku bergambar keamanan pangan. 

Adapun tabel uji coba untuk ahli materi dan ahli media pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Ahli Materi dan Ahli Media 

Bidang 

Keahlian 

Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli Media Aspek Penyajian dan 
Tampilan 

Ridlo Setyono, S.Pd 

Ahli Materi Aspek Isi/materi dan 
Kebahasaan 

Dr. Ainur Rofieq, M.Kes. 

 

3.3.3 Metode dan Subyek Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas atau uji coba kelompok kecil (Small Group Trying Out) 

dilakukan dengan cara memilih 5-10 orang siswa yang dapat mewakili populasi 

target (Sadiman, 2009). Subyek uji coba terbatas dilakukan dengan mengambil 

sampel 10 siswa kelas XI MAN 3 Malang yang mencerminkan karakteristik 

populasi seperti siswa variasi tingkat pengetahuan, jenis kelamin dan latar 

belakang. Sebanyak 10 siswa tersebut, mengisi angket penilaian terhadap tampilan 

media buku bergambar. Jika terdapat saran perbaikan, maka akan dilakukan revisi 

dan hasil revisi akan diujicobakan kembali pada siswa sasaran. Jika tidak ada, maka 

uji coba langsung dilanjutkan pada penelitian eksperimen. 

3.3.4 Metode dan Subyek Uji Coba Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan 

media buku bergambar kemanan pangan yang dikembangkan melalui pengadaan 

pretest dan postest. Sampel yang digunakan adalah siswa pada kondisi sebenarnya 

dalam pembelajaran, sehingga akan diperoleh data yang tingkat keakuratannya 

tinggi. Pada tahap pengembangan eksperimen, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 25 siswa kelas XI IPA MAN 3. Data yang diperoleh pada tahap ini 
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merupakan data akhir yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

penyempurnaan produk. Berdasarkan hasil penelitian eksperimen, maka peneliti 

melakukan revisi akhir atau penyempurnaan media buku bergambar. Sehingga 

setelah tahap ini akan dihasilkan produk akhir media buku bergambar yang siap dan 

layak digunakan dalam pembelajaran.  

Pada tahap ini peneliti ingin mengetahui keefektifan media buku bergambar 

dengan desain one group pretest-postest. Desain yang digunakan peneliti 

merupakan desain yang membandingkan keadaan observasi awal (pretest) dan 

observasi akhir (posttest) memakai media buku bergambar (perlakuan). Model 

eksperimen one group pretest-postest dapat digambarkan pada skema 3.2. Soal 

pretest diberikan sebelum menggunakan media oleh peneliti untuk digunakan 

sebagai acuan dasar tingkat kemampuan siswa. Berikutnya peneliti meminta siswa 

untuk membaca materi yang ada dalam buku bergambar keamanan pangan, setelah 

itu peneliti memberikan soal postest untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

siswa setelah membaca buku bergambar keamanan pangan. Kemudian dilakukan 

observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media buku 

bergambar. 

 

 

 

 

                 Observasi awal             Perlakuan           Observasi Akhir 

   (Pretest)          (Posttest) 

 

Sumber: Ezmir, 2011 

Gambar 3.2 Desain eksperimen (one group pretest-posttest) 

O1 P O2 
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Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2003). Ada beberapa 

pendapat sampel minimal dalam penelitian eksperimen, Sugiyono (2006) 

mengemukakan sampel minimal sebesar 10/20 anggota. 

3.4 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari ahli materi, ahli media dan siswa sebagai responden yang 

kemudian digunakan sebagai rujukan untuk merevisi media. Sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan postest siswa yang digunakan untuk 

menganalisis keterterapan media buku bergambar keamanan pangan. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Lembar Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya 

dilakukan pengembangan buku bergambar keamanan sebagai media pembelajaran 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang BTP brebahaya dan higiene 

sanitasi pedagang serta memudahkan siswa mengumpulkan informasi dalam 

pembelajaran Biologi materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada 

Sistem Pencernaan yang di dalamnya terdapat materi pokok terkait keamanan 

pangan. Wawancara dilakukan pada studi pendahuluan dan need assessment 

menggunakan lembar wawancara yang berisi beberapa pertanyaan mengenai 

budaya jajan siswa, keberadaan pedagang jajanan di luar dan di dalam sekolah, serta 

pengetahuan siswa tentang BTP berbahaya dan higiene sanitasi pedagang. 
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3.5.2 Angket 

Peneliti membagikan dua angket pada siswa. Angket pertama dibagikan pada 

saat studi pendahuluan digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa 

tentang BTP berbahaya dan higiene sanitasi pedagang jajanan. Angket ini 

kemudian digunakan untuk menentukan materi apakah yang dibutuhkan oleh siswa, 

dilihat dari nilai terendah hasil jawaban siswa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

produk buku bergambar keamanan pangan. Angket yang kedua digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang ketepatan isi materi, ketepatan desain dan 

kemenarikan media buku bergambar berdasarkan penilaian siswa pada tahap 

ujicoba terbatas. 

Selanjutnya angket-angket tersebut dianalisis untuk menentukan kelayakan 

media sekaligus sebagai pandan dalam revisi produk untuk menghasilkan media 

yang lebih baik. Adapun sasaran angket ketiga ditujukan untuk ahli materi, ahli 

media dan siswa. Penyebaran angket pertama dan kedua dilakukan pada tahap need 

assessment sedangkan angket ketiga disebar pada tahap uji coba produk. 

Skala pengukuran yang digunakan untuk angket ketiga adalah rating scale 

dengan skala 1-5, dimana, uraian instrumen berupa pernyataan dan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan media buku bergambar 

yang dikembangkan. Adapun pedoman rating scale, yaitu pilihan skala “1” bila 

sangat kurang, pilihan skala “2” bila kurang, pilihan skala “3” bila cukup tinggi dan 

“4” tinggi dan skala 5 sangat tinggi. Skala penilaian ini ditunjukkan kepada ahli 

media, ahli materi dan audiens/siswa. Pedoman penilaian angket selanjutnya 

dikategorikan sesuai dengan tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi Ahli (Sugiyono, 2012) 

Skor Ahli Media Ahli Materi 

5 Sangat Menarik, Sangat Jelas, 
Sangat Sesuai, Sangat Mudah 
Dipahami, Sangat Alternatif, 
Sangat Mudah Digunakan, 
Sangat Aman, Sangat 
Fleksibel, Sangat Memotivasi, 
Sangat Interaktif, Sangat 
Layak  

Sangat Sesuai, Sangat Sudah, 
Sangat Mudah, Sangat 
Berawal Dari, Sangat 
Meliputi, Sangat Paham  
 

4 Menarik, Jelas, Sesuai, Mudah 
Dipahami, Alternatif, Mudah 
Digunakan, Aman, Fleksibel, 
Memotivasi, Interaktif, Layak  

Sesuai, Sudah, Mudah, 
Berawal Dari, Meliputi, 
Paham  

3 Cukup Menarik, Cukup Jelas, 
Cukup Sesuai, Cukup Mudah 
Dipahami, Cukup Alternatif, 
Cukup Mudah Digunakan, 
Cukup Aman, Cukup 
Fleksibel, Cukup Memotivasi, 
Cukup Interaktif, Cukup 
Layak 

Cukup Sesuai, Cukup Sudah, 
Cukup Mudah, Cukup 
Berawal Dari, Cukup 
Meliputi, Cukup Paham  

2 Kurang Menarik, Kurang 
Jelas, Kurang Sesuai, Kurang 
Mudah Dipahami, Kurang 
Alternatif, Kurang Mudah 
Digunakan, Kurang Aman, 
Kurang Fleksibel, Kurang 
Memotivasi, Kurang 
Interaktif, Kurang Layak 

Kurang Sesuai, Kurang 
Sudah, Kurang Mudah, 
Kurang Berawal Dari, Kurang 
Meliputi, Kurang Paham  

1 Tidak Menarik, Tidak Jelas, 
Tidak Sesuai, Tidak Mudah 
Dipahami, Tidak Alternatif, 
Tidak Mudah Digunakan, 
Tidak Aman, Tidak Fleksibel, 
Tidak Memotivasi, Tidak 
Interaktif, Tidak Layak  

Tidak Sesuai, Tidak Sudah, 
Tidak Mudah, Tidak Berawal 
Dari, Tidak Meliputi, Tidak 
Paham  

 

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Angket Respon Siswa (Sugiyono. 2012) 
Skor Keterangan Respon Siswa 

5 Sangat Tertarik, Sangat Menarik, Sangat Senang, Sangat Bersemangat, Sangat Perlu 
Dijelaskan, Sangat Perlu Disajikan, Sangat Paham, Sangat Berminat, Sangat Ingin 
Memiliki 

4 Tertarik, Menarik, Senang, Bersemangat, Perlu Dijelaskan, Perlu Disajikan, Paham, 
Berminat, Ingin Memiliki 

3 Cukup Tertarik, Cukup Menarik, Cukup Senang, Cukup Bersemangat, Cukup Perlu 
Dijelaskan, Cukup Perlu Disajikan, Cukup Paham, Cukup Berminat, Cukup Ingin 
Memiliki 

2 Kurang Tertarik, Kurang Menarik, Kurang Senang, Kurang Bersemangat, Kurang Perlu 
Dijelaskan, Kurang Perlu Disajikan, Kurang Paham, Kurang Berminat, Kurang Ingin 
Memiliki 

1 Tidak Tertarik, Tidak Menarik, Tidak Senang, Tidak Bersemangat, Tidak Perlu 
Dijelaskan, Tidak Perlu Disajikan, Tidak Paham, Tidak Berminat, Tidak Ingin Memiliki 
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3.5.3 Metode Tes 

Metode tes dilakukan pada tahap eksperimen. Metode tes berfungsi untuk 

menilai keefektifan dan melihat peningkatan pengetahuan siswa tentang higiene 

sanitasi dan BTP berbahaya pada jajanan setelah membaca buku bergambar 

keamanan pangan. Tes yang diberikan terdiri dari pretest dan posttest yang terdiri 

dari 20 soal multiple choice yang dibuat berdasarkan materi yang disusun melalui 

tahap studi dokumen dan KD pembelajaran serta disampaikan pada media buku 

bergambar keamanan pangan. Soal tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif  

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data dari review 

para ahli dan siswa sebagai pengguna produk. Teknik analisis data ini digunakan 

dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa 

tanggapan, kritik dan saran perbaikan yang terdapat pada angket dan hasil 

wawancara. Analisis data dijadikan acuan untuk memperbaiki atau merevisi produk 

pengembangan media pembelajaran ini. 

Untuk menganalisis data yang terkumpul dari pengukuran skala, maka akan 

digunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari rating scale akan dianalisis untuk 

mendapatkan gambaran tentang media promosi kesehatan yang dikembangkan. 

Setelah skala pengukuran terkumpul, maka akan dihitung prosentase dari tiap-tiap 

butir pertanyaan pada skala pengukuran dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2005 dalam Rahmayatun, 2012). 

Prosentase nilai kelayakan =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 
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Tabel 3.4 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi (Susanto, 2012) 

 

3.6.2 Teknik analisis data pretest dan postest 

Hasil pretest dan postest dianalisis menggunakan uji t berpasangan (paired 

t-test) untuk mengetahui apakah ada mempunyai rata-rata yang secara nyata 

berbeda antara hasil pretest dan posttest atau tidak. Perhitungan paired t-test 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan melalui program SPSS 21 dengan 

data diuji normalitas terlebih dahulu menggunakan Zscore, skewness, dan kurtosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keputusan 

81-100% Baik sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 
61-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 
41-60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 
21-40% Kurang Tidak layak, perlu revisi 
0-20% Kurang sekali Sangat tidak layak, perlu revisi 


