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BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

3.1   Model Penelitian Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian dan pengembangan, model 

yang akan dikembangkan dalam pengembangan penelitian ini mengacu pada 

model pengembangan Research and Development (R&D) yang dikembangkan 

oleh Borg and Gall (1983) yang terdiri dari beberapa siklus pengembangan. 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian pengembangan model R & D ini, 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Pengembangan Borg and Gall (1983) 

 Terdapat 10 tahap dalam penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall 

(1983) seperti yang ada pada skema diatas dengan penjelasan sebagai berikut:  
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permasalahan yang dikaji, mengidentifikasi masalah, dan persiapan untuk 

merumuskan kerangka kerja penelitian, 

2. Perencanaan (Planning), yaitu merumuskan kecakapan dan keahlian yang 

berkaitan dengan permasalahan dan melaksanakan studi pendahuluan untuk 

mengetahui kebutuhan siswa dan guru terhadap produk yang dikembangkan 

(need assesment); 

3. Pengembangan draf produk (Develop preliminary form of product), yaitu 

mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan; 

4. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing), yaitu melakukan uji coba 

lapangan awal dalam skala terbatas; 

5. Merevisi hasil uji coba (Main product revision), yaitu melakukan perbaikan 

terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal; 

6. Uji coba lapangan (Main field testing), uji coba utama yang melibatkan 

seluruh subjek uji coba; 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (Operational product revision), 

yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih 

luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model 

operasional yang siap divalidasi; 

8. Uji pelaksanaan lapangan (Operational field testing), yaitu langkah uji 

validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan; 

9. Penyempurnaan produk akhir (Final product revision), yaitu melakukan 

perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan 

produk akhir. 
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10. Diseminasi dan implementasi (Dissemination and implementation), yaitu 

langkah menyebarluaskan produk/model yang dikembangkan. Melaporkan 

hasilnya dalam pertemuan profesional dan jurnal. Bekerjasama dengan 

penerbit untuk penerbitan.  

 Pengembangan Borg and Gall (1983) yang terdiri dari 10 tahapan ini, 

dilaksanakan peneliti sampai pada tahap ke tujuh. Tahap ke delapan sampai 

sepuluh diusulkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

3.2   Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

       Prosedur pengembangan media dan dilakukan secara sistematis. Prosedur 

penelitian pengembangan memaparkan tahap-tahap prosedural yang ditempuh 

dalam mengembangkan dan membuat suatu produk. Sesuai dengan model 

pengembangan yang digunakan, prosedur pengembangan yang ditempuh adalah 

sebagai berikut.  

1. Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and information Collecting) 

 Pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan melalui survei 

lapangan, analisis materi dan studi pustaka. Need Assesment atau analisis 

kebutuhan merupakan salah satu tahapan penelitian yang ditunjukkan untuk 

mengetahui kebutuhan lapangan akan bentuk instrumen yang akan dikembangkan. 

Proses analisis kebutuhan (need assessment) mengacu kepada kebutuhan siswa, 

dimana siswa membutuhkan penguasaan konsep mengenai materi Sistem 

Organisasi Kehidupan di MTS SA Al-Hidayah Batu. Kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap need assessment yakni sebagai berikut. 
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a. Survei Lapangan 

  Pada tahap ini pengembang melakukan survei lapangan/observasi di MTs 

yaitu MTs SA Al-Hidayah Batu. Pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara (terdapat pada lampiran 1) pada guru IPA mengenai kesulitan-

kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran IPA materi sistem organisasi 

kehidupan, metode mengajar dan media yang digunakan selama ini serta sarana 

dan prasarana dalam pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembelajaran (terdapat pada 

lampiran 2) mengenai kritik guru dalam mengajar, kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa pada pembelajaran IPA terutama pada materi Sistem Organisasi 

Kehidupan dan mengenai penggunaan media pembelajaran IPA. 

 Pada  tahap  ini,  peneliti  juga  melakukan  need  assessment  terkait  dengan 

konsep-konsep materi sistem organisasi kehidupan terutama sub pokok materi  

sistem organisasi kehidupan dengan menyertakan instrumen  yang berisi daftar 

pokok  bahasan sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan  (terdapat  

pada  lampiran 3).  Instrumen  tersebut  sebagai  data  awal  yang  digunakan  

untuk  kepentingan penelitian  media  yang  akan  dikembangkan. Data  yang  

diperoleh  peneliti  pada tahap ini dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam 

mengumpulkan bahan  materi sistem organisasi kehidupan.  

 Angket diberikan untuk guru IPA kelas VII bertujuan mengetahui kebutuhan 

materi sistem organisasi kehidupan yang dibutuhkan siswa dan angket diberikan 

untuk siswa bertujuan untuk menilai pengetahuan siswa tentang materi sistem 

organisasi kehidupan (dapat dilihat pada lampiran 4). Kegiatan tersebut 
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dilaksanakan tanggal 1 Maret 2017. Data yang diperoleh peneliti pada tahap ini 

dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam mengumpulkan bahan materi yang akan 

disampaikan dalam media. 

b. Analisis Lingkungan di MTs SA Al-Hidayah Batu 

 Hasil survei selanjutnya digunakan peneliti untuk melakukan analisis 

lingkungan sasaran yaitu di MTs SA Al-Hidayah Batu. Analisis lingkungan ini 

bertujuan untuk melihat potensi barang bekas yang digunakan sebagai bahan 

pembuatan media. Pemilihan sekolah ini didasari dengan terdapatnya tempat 

pengumpulan sampah berupa botol plastik, kaleng dan lain sebagainya yang 

masih bisa untuk dijual ke pengepul sampah, setelah dilakukan observasi 

lingkungan di MTs Al-Hidayah Batu dan informasi dari kepala yayasan Al-

Hidayah Batu (Tanggal 1 Maret 2017). Materi observasi terfokus pada sampah 

yang dihasilkan oleh sekolah dan upaya pemanfaatan sampah yang masih bisa 

didaur ulang. 

c. Analisis RPP materi Sistem Organisasi Kehidupan 

 Hasil survei selanjutnya digunakan peneliti untuk melakukan analisis RPP 

pada materi Sistem Organisasi Kehidupan menurut Kurikulum 2013. Analisis 

materi bertujuan untuk mengetahui tujuan dan indikator yang harus dicapai untuk 

melandasi kegunaan media. Peneliti juga melakukan analisis KI, KD dan indikator 

untuk menyesuaikan materi dengan pembelajaran IPA SMP/MTs. Analisis KI, 

KD dan indikator, dilakukan dengan melihat silabus kurikulum 2013 dan RPP 

yang diperoleh dari guru mata pelajaran IPA di MTs SA Al-Hidayah Batu.  
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d. Need Asessment 

 Pada bagian ini diperoleh substansi materi yang  akan  disampaikan  dalam  

pengembangan  media  sel dari bahan daur ulang dari data hasil survei wawancara 

guru dan siswa, analisis lapangan dan analisis RPP yang disebut konsep esensisal. 

2. Perencanaan (Planning) 

 Berdasarkan hasil Penelitian dan pengumpulan data diperoleh need assesment 

berdasarkan survei lapangan yaitu wawancara guru, siswa, observasi analisis 

lingkungan, dan analisis RPP, maka selanjutnya dilakukan eksplanasi substansi-

substansi materi melalui studi pustaka terhadap beberapa sumber bacaan. Melalui 

studi pustaka peneliti mempelajari buku dari berbagai sumber, 5 buku, 1 buku 

guru Kurikulum 13 Tim Abdi Guru (2013), 1 buku siswa Kurikulum 13 Tim Abdi 

Guru (2013), buku pengayaan meliputi 1 buku guru Kurikulum 13 Widodo 

(2014), 1 buku siswa Kurikulum 13 Widodo (2014), dan buku Biologi Jilid I 

Campbell (2008). Konsep esensial dari hasil penelitian dan pengumpulan data di 

eksplanasi dengan studi pustaka sehingga dihasilkan konsep materi yang akan 

disampaikan dalam pengembangan media sel dari bahan daur ulang yang 

kemudian dilanjutkan pada  prosedur perencanaan  media sel dari bahan daur 

ulang. 

 Pada tahap ini perencanaan 1) menentukan KD dan indikator, 2) menentukan 

konsep-konsep materi Sistem Organisasi Kehidupan pada sub bab Sel sebagai unit 

struktural dan fungsional kehidupan, 3) mendesain ukuran dan bentuk media, 4) 

menyusun berbagai komponen pada media dengan menggunakan bahan daur 

ulang yang meliputi langkah-langkah atau cara menggunakan media. 
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3. Pengembangan Draf Produk (Develop preliminary form of product) 

 

Pengembangan produk awal dilakukan dengan menghasilkan produk awal 

berdasarkan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Pada tahap ini dilaksanakan 

dengan membuat media sel tumbuhan dan sel hewan dari bahan daur ulang pada 

materi Struktur Organisasi Kehidupan. Penyusunan media ajar disesuaikan 

dengan analisis kebutuhan yang dilakukan sebelumnya serta disesuaikan dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai peserta didik sesuai 

dengan kurikulum 2013.  

Proses awal pembuatan media dengan menggunakan bahan daur ulang 

diawali dengan menentukan materi yang akan ditampilkan berdasarkan need 

assesment. Proses berikutnya dilanjutkan dengan menyusun materi Sistem 

Organisasi Kehidupan yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah media 

menggunakan bahan daur ulang yang unik, edukatif, dan kreatif. Selanjutnya 

peneliti melakukan proses pembuatan media, serta mencermati sekaligus 

memperhatikan kebenaran materi, penulisan maupun penempatan sel, jaringan 

maupun organel dan konsep kesesuaian materi. Setelah selesai, langkah terakhir 

adalah finishing produk. Hasil akhir dari tahap ini adalah menghasilkan draft 

model sebagai produk awal dan dikonsultasikan pada pembimbing. 

4. Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing) 

Tahap uji coba pendahuluan lapangan awal. Uji coba dilakukan sebanyak 3 

kali, yaitu uji coba terbatas, uji eksperimen, dan uji ahli. Uji coba ini dilakukan 

pada 3 siswa yang mewakili siswa berkemampuan pintar, sedang dan rendah di  

kelas VII MTs SA Al-Hidayah Batu dari jumlah populasi 20 siswa. Pengambilan 
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sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Cluster Sampling kemudian simple 

random sampling. Teknik Cluster Sampling digunakan untuk menggolongkan 

siswa kedalam tiga kategori yaitu siswa berkemampuan pintar, rendah, sedang. 

Hasil dari uji coba awal ini digunakan untuk memperoleh nilai peningkatan 

penguasaan konsep dan efektivitas media pada uji coba skala kecil. 

5. Merevisi Hasil Uji Coba (Main Product Revision) 

 Melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan 

hasil uji coba lapangan awal. Perbaikan sangat mungkin dilakukan lebih dari 

sekali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba lapangan awal 

sehingga diperoleh media ajar yang siap di uji coba lagi. Draf produk yang telah 

direvisi dan diujicobakan setelah revisi disebut produk hipotetik. Dikatakan 

produk hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti pada penguasaan konsep 

untuk materi Sistem Organisasi Kehidupan, dan akan diketahui akan dapat 

diketahui setelah dilakukan pengujian dengan penelitian eksperimen, sehingga 

akan dilakukan uji coba luas yaitu dengan melakukan penelitian eksperimen.  

6. Uji Coba Lapangan (Main Field Testing) 

Main Field Testing dilakukan dengan menerapkan media sel dari bahan daur 

ulang pada materi Sistem Organisasi Kehidupan dengan melibatkan seluruh 

subjek uji coba yaitu seluruh siswa kelas VII di MTs Al-Hidayah Batu kecuali 3 

siswa yang sudah mengikuti pada uji coba lapangan awal tidak boleh ikut 

sehingga uji coba lapangan berjumlah 17 siswa yang semula 20 siswa. Produk 

hipotetik diujicobakan pada skala yang lebih luas (penelitian eksperimen) dengan 

menerapkan media sel dari bahan daur ulang di kelas VII MTs SA Al-Hidayah 
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Batu. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui validitas dan efektivitas 

media tentang sel dari bahan daur ulang terhadap peningkatan penguasaan konsep 

siswa pada materi sistem organisasi kehidupan. 

 Pada tahap penelitian eksperimen ini, peneliti ingin mengetahui keefektivan 

media sel dari bahan daur ulang dengan desain one group pretest-postest. Desain 

yang digunakan peneliti merupakan desain yang membandingkan keadaan 

observasi awal (pretest) dan observasi akhir (posttest) memakai media dengan 

menggunakan bahan daur ulang (perlakuan) dengan acuan menggunakan soal 

pretest dan postest. Model eksperimen menggunakan one group pretest-postest 

karena hanya menggunakan satu kelompok saja tanpa adanya kelompok 

pembanding (Arikunto, 2010).  

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. 

7. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Lapangan (Operational Product 

Revision) 

 

 Dalam prosedur penelitian pengembangan, untuk menghasilkan media yang 

efektiv perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan 

suatu produk. Setelah melewati proses uji coba ahli media dan ahli materi, uji 

terbatas, dan penelitian eksperimen, selanjutnya dilakukan perbaikan akhir 

terhadap media hingga menjadi produk akhir yaitu media sel dari bahan daur 

ulang yang siap dan layak digunakan dalam pembelajaran. 
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 Setelah penyempurnaan produk didapatkan hasil produk final berupa media 

sel dari bahan daur ulang yang telah di uji cobakan. Produk siap diproduksi secara 

masal pada tahap selanjutnya. 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektivan media dalam 

menyampaikan materi sistem organisasi kehidupan. Adapun prosedur uji coba 

produk meliputi: 1) desain uji coba, 2) jenis data, 3) instrumen pengumpulan data 

dan 4) teknik analisis data 

1.3.1 Desain Uji Coba 

Tahap uji coba produk pengembangan ini merupakan tahap 

dilaksanakannya evaluasi formatif yang terdiri dari uji ahli oleh ahli media dan 

ahli materi, uji coba terbatas dan uji eksperimen dengan desain uji coba sebagai 

berikut: 

1. Metode dan Subyek Uji Ahli 

Sebelum produk hasil pengembangan di uji cobakan maka terlebih dahulu 

divalidasi oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut 

a. Ahli Materi 

Pada uji coba ahli materi berperan dalam menilai kesesuaian isi materi 

yang diberikan dengan tujuan pembelajaran dan menilai konsep yang ada pada 

media ajar. Ahli materi untuk memvalidasi produk hipotetik menilai kelayakan 

aspek isi dan aspek kebahasaan dari Jurusan Pendidikan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang kompeten dalam materi Sistem Organisasi 
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Kehidupan yaitu Bapak Dr. Ainur Rofieq, M.Kes (Lembar angket dapat dilihat 

pada lampiran 7). 

b. Ahli Media 

Ahli media berperan dalam memberikan penilaian dan saran mengenai 

penyajian dan tampilan media sel dengan menggunakan bahan daur ulang yang 

sesuai dan tepat guna. Ahli media untuk memvalidasi produk hipotetik menilai 

kelayakan dari aspek penyajian dan aspek tampilan yaitu dosen dari Jurusan 

Pendidikan Biologi Universitas Negri Malang yang kompeten dalam media sel 

hewan dan sel tumbuhan yaitu Bapak Prof. Dr. Agr. Moh. Amin, S.Pd, M.Si 

(Lembar angket dapat dilihat pada lampiran 8). 

2. Metode Subjek Uji Coba Terbatas 

Setelah dilakukan validasi selanjutnya dilakukan uji coba terbatas dan 

eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Cluster 

Sampling kemudian simple random sampling. Teknik Cluster Sampling 

digunakan untuk menggolongkan siswa kedalam tiga kategori yaitu siswa 

berkemampuan pintar, rendah, sedang dan secara acak dalam 3 kelompok tersebut 

masing-masing diambil 1 siswa untuk mewakili setiap kelompok pintar, sedang, 

dan rendah sehingga diambil 3 siswa. Soal pretest diberikan sebelum 

menggunakan media oleh peneliti untuk digunakan sebagai acuan dasar tingkat 

kemampuan siswa. Berikutnya peneliti meminta siswa mempelajari media sel dari 

bahan daur ulang dan buku panduan penggunaan media, setelah itu peneliti 

memberikan soal postest untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa 
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siswa setelah pembelajaran menggunakan media sel dari bahan daur ulang (soal 

dapat dilihat pada lampiran 10). 

3. Metode Subyek Penelitian Eksperimen 

Pengembang melakukan penelitian eksperimen pada siswa kelas VII dengan 

jumlah 17 siswa yaitu selain siswa yang sudah mengikuti pada uji penelitian awal 

di MTs SA Al-Hidayah Batu. Desain yang digunakan yaitu membandingkan 

keadaan observasi awal (pretest) dan observasi akhir (posttest) memakai media 

dengan menggunakan bahan daur ulang (perlakuan) dengan acuan menggunakan 

soal pretest dan postest. Model eksperimen menggunakan one group pretest-

postest karena hanya menggunakan satu kelompok saja tanpa adanya kelompok 

pembanding (Arikunto, 2010). 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 mempelajari media sel dari bahan daur ulang dan buku panduan 

penggunaan media, setelah itu peneliti memberikan soal postest untuk mengetahui 

peningkatan penguasaan konsep siswa siswa setelah pembelajaran menggunakan 

media sel dari bahan daur ulang.  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain eksperimen (one group pretest-posttest) 

Keterangan: 

O1 adalah uji awal (pretest) untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap 

materi pelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. 

 

 

Observasi awal                  Perlakuan               Observasi Akhir 

    (Pretest)           (Postest) 

Sumber: Ezmir, 2011 
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O2 adalah uji akhir (postest) untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap 

materi sesudah pembelajaran berlangsung 

P adalah perlakuan melalui pembelajaran menggunakan media sel dari bahan daur 

ulang pada materi Sistem Organisasi Kehidupan 

 

 Efektivitas media baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai O2 

dan O1. Bila nilai O2 lebih besar dari pada O1 maka media sel dari bahan daur 

ulang dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa.  

4. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba selama penelitian pengembangan media sel dari bahan daur 

ulang sebagai berikut: 

a. Uji coba skala kecil 

Pada tahap uji coba skala kecil dilakukan penerapan media ajar yang telah 

dikembangkan oleh peneliti di kelas VII dengan jumlah 3 siswa kelas VII MTs 

SA Al-Hidayah Batu adalah yang mencerminkan karakteristik populasi sasaran 

dengan tingkat prestasi (pintar, sedang, kurang).  

b. Uji coba skala besar 

Pada tahap uji coba skala besar dilakukan penerapan media ajar yang 

dilakukan oleh guru IPA yaitu Khoirul Anwar, S.T di kelas VII MTs SA Al-

Hidayah Batu dengan jumlah peserta didik 17 orang selain yang mengikuti uji 

skala kecil. Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan 

media dengan menggunakan bahan daur ulang melalui pengadaan pretest dan 

postest seperti uji coba skala kecil tetapi dengan audiens yang lebih banyak. 

Sampel yang digunakan adalah siswa pada kondisi sebenarnya dalam 

pembelajaran, sehingga akan diperoleh data yang tingkat keakuratannya tinggi. 



52 
 

 
 

Pada tahap pengembangan eksperimen, peneliti mengambil sampel seluruh siswa 

kelas VII sebanyak 17 siswa di MTs SA Al-Hidayah Batu.  

Data yang diperoleh pada tahap ini merupakan data akhir yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan produk. Berdasarkan 

hasil penelitian eksperimen, maka peneliti melakukan revisi akhir atau 

penyempurnaan media sel dari bahan daur ulang. Setelah tahap ini, akan 

dihasilkan produk akhir media yang siap dan layak digunakan dalam 

pembelajaran.  

5. Jenis Data 

1.1 Uji Pengembangan Media Pembelajaran 

Jenis data dalam uji pengembangan media pembelajaran diperoleh dari uji 

coba skala kecil, dan uji coba skala besar yang berupa data kuantatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari penilaian  skor oleh ahli materi dan ahli 

media. Data kualitatif dapat diperoleh dari hasil kritik dan saran dari validator.  

1.2 Uji Penguasaan Konsep Siswa 

Jenis data dalam uji penguasaan konsep siswa diperoleh pada tahap uji coba 

skala kecil dan uji coba skala besar yang berupa data kuantitatif. Data kuantitatif 

berupa skor diperoleh dari hasil tes obyektif pretest dan postest untuk mengetahui 

kualitas media dan peningkatan penguasaan konsep siswa. 

6. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya dilakukan 

pengembangan media sel dari bahan daur ulang materi sistem organisasi 
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kehidupan untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa serta memudahkan 

siswa dalam memahami struktur dan fungsi sel hewan dan sel tumbuhan. 

Wawancara dilakukan pada penelitian dan pengumpulan data dengan 

menggunakan lembar wawancara yang berisi beberapa pertanyaan mengenai 

materi sistem organisasi kehidupan. 

b. Angket 

Peneliti menggunakan beberapa angket dalam penelitian ini. Angket 

pertama digunakan untuk data need assesment pada tahap awal yaitu penelitian 

dan pengumpulan data materi oleh guru. Angket dianalisis untuk perencanaan 

dalam tahap pembuatan media (dapat dilihat pada lampiran 4). Angket kedua 

yaitu lembar validasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang isi/materi, 

kebahasaan, tampilan dan penyajian. Adapun sasaran angket kedua ditujukan 

untuk ahli materi dan ahli media (dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8). 

Penyebaran angket kedua ini disebar pada tahap uji coba produk. 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan media yang 

dikembangkan ditinjau dari penilaian yang diberikan validator. Lembar validasi 

terhadap media ajar yang dikembangkan berupa angket dan catatan saran/ 

perbaikan tentang aspek materi dan aspek media. Angket validasi mencakup 

kefektivan dan daya tarik yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut. 

1. Komponen kelayakan isi 

a.  Kesesuaian cakupan materi dengan media yang dibuat 

b. Keakuratan materi dengan media yang dibuat 

c. Kesesuaian dengan kebutuhan media ajar 
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d. Kebenaran substansi materi 

e. Kemanfaatan untuk penambahan wawasan pengetahuan 

2. Komponen Kebahasaan 

a. Keterbacaan   

b. Kejelasan informasi 

c. Kesesuaian dengan kaidah bahasa yang dipakai  

d. Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien 

3. Komponen Tampilan 

a. Penggunaan Bahan daur ulang 

b. Penggunaan huruf 

c. Tata letak 

d. Komposisi (bentuk dan pewarnaan) 

4. Komponen Penyajian 

a. Kelengkapan penyajian media 

b. Efisien 

c. Kelengkapan nama, fungsi dan wujud setiap organela 

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 permainan 

monopoli 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 dan ahli materi seperti tabel 3.1  
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Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi (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  

 

c. Lembar Tes Penguasaan Konsep 

Lembar tes digunakan pada tahap eksperimen digunakan untuk menilai 

keefektifan dan melihat peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi Sistem 

Organisasi Kehidupan pada media dengan menggunakan bahan daur ulang. Tes 

yang diberikan dua kali yaitu sebelum proses belajar dengan menggunakan media 

(pretest) dan setelah proses belajar dengan menggunakan media (postest) yang 

dilakukan pada uji coba skala kecil dan skal besar. Dari hasil tes akan diketahui 

nilai keefektivan media melalui perhitungan score. 

Tes penguasaan konsep yang digunakan terdiri dari 15 soal multiple choice. 

Tes pilihan ganda yang digunakan adalah pilihan ganda yang terdiri dari tiga 

pilihan jawaban. Soal tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. 
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7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan antara lain: 

1.1 Analisis Data Hasil Validasi  

Analisis data ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

a. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif angket validasi media berupa saran, kritik dan tanggapan dari 

validator digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau revisi 

terhadap media sel dari bahan daur ulang ini. 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Teknis analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data hasil 

validasi ahli materi dan ahli media adalah perhitungan rata-rata. Jawaban angket 

menggunakan skala likert. Variabel yang diukur, dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Skala likert yang digunakan terdiri dari lima kategori seperti tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Skala likert Data Angket Validasi Ahli 
No Skor Keterangan 

1 Skor 5 Sangat setuju/ selalu. Sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ sangat 

bermanfaat/ sangat memotivasi 

2 Skor 4 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai / mudah/ layak/ bermanfaat/ memotivasi 

3 Skor 3 Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ 

cukup mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup 

memotivasi 

4 Skor 2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative/ kurang setuju/ kurang baik/ kurang 

sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ 

kurang memotivasi 

5 Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang 

menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat kurnag bermanfaat 

 

Prosentase ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

x 100% 
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Keterangan: 

P     = Persentase 

∑ R  = Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N   = Total skor maksimal 

 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk media 

sel dari bahan daur ulang ini akan menggunakan konversi tingkat pencapaian 

dengan skala likert yaitu dengan skor penilaian 1 sampai 5. Hasil analisis data 

tersebut kemudian dilakukan penafsiran dan disimpulkan berdasarkan pada 

kriteria klasifikasi penilaian tentang kualitas produk media sel dari bahan daur 

ulang ini mengunakan kriteria yang diadaptasi dari Suwarsiono (2011)  seperti 

tabel 3.3 

Tabel 3.3 Persentase Kriteria Penilaian Kelayakan Media (Suwarsiono, 2011) 
Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

90%-100% Sangat tinggi Sangat layak, tidak perlu revisi 

75%-89% Tinggi Layak, tidak perlu revisi 

65%-74% Cukup Tinggi Kurang layak, perlu direvisi 

55%-64% Kurang Tinggi Tidak layak, perlu revisi 

0-54% Sangat kurang tinggi Sangat tidak layak, perlu revisi 

 

1.2 Analisis Data Hasil Uji Tes Penguasaan Konsep  

Penguasaan konsep terhadap pembelajaran menggunakan media sel dari 

bahan daur ulang dibatasi pada aspek kognitif. Penguasaan konsep diperoleh 

dengan memberikan pretest sebelum dimulai pembelajaran dan postest yang 

diberikan di akhir pembelajaran untuk mengetahui peningkatan nilai rata-rata 

postest terhadap nilai rata-rata pretest. Uji tes ini dilakukan pada uji skal kecil dan 

skala besar untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep pada siswa.  

Penentuan teknik analisis nilai rata-rata pretest dan postest pada uji skala 

kecil dan rata-rata pada uji skala besar didasarkan atas pendapat Arikunto (2010) 
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yang menyatakan bahwa untuk mengetahui peringkat nilai akhir pada setiap butir 

penelitian, jumlah nilai yang diperoleh dibagi dengan banyaknya responden yang 

menjawab angket tersebut. Fungsi matematisnya dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:   = nilai rata-rata (mean) 

        = jumlah dari nilai-nilai yang ada 

     N  = banyaknya subjek (Arikunto, 2010) 


