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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian tersebut menggunakan model prosedural. Model pada 

penelitian tersebut menggunakan langkah pengembangan Dick & Carey (dalam 

Punaji, 2014). Terdapat 10 langkah pengembangan yaitu : analisis kebutuhan dan 

tujuan, analisis pembelajaran, analisis pembelajar dan konteks, merumuskan 

tujuan performansi atau unjuk kerja, mengembangkan instrument, 

mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan 

pembelajaran, merancang dan melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi, 

melakukan evaluasi sumatif. Pada penelitian ini hanya menerapkan 9 langkah 

pengembangan yaitu analisis kebutuhan dan tujuan, analisis pembelajaran, analisis 

pembelajar dan konteks, merumuskan tujuan performansi atau unjuk kerja, 

mengembangkan instrument, mengembangkan strategi pembelajaran, 

mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, merancang dan melakukan 

evaluasi formatif, dan melakukan revisi. Penelitian hanya menerapkan 9 langkah 

karena produk sudah dapat dikatakan layak dan efektif digunakan untuk 

pembelajaran. Evaluasi sumatif digunakan untuk menentukan efektifitas produk 

secara lebih luas, untuk melakukan evaluasi sumatif dibutuhkan waktu, tenaga, 

dan materi yang cukup banyak. Langkah penelitian disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. 
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Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pengembangan 

 

Keterangan : 

   : Menunjukkan arah perjalanan kegiatan 

   : Menunjukkan kegiatan tambahan lain yang terkait. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model Dick & Carey (2001). Dalam penelitian 

tersebut terdapat sepuluh langkah yang harus dilakukan dalam setiap tahapnya. 

Tetapi peneliti hanya melakukan sampai sembilan langkah yaitu pada sampai pada 

tahap revisi akhir. Penelitian dicukupkan sampai tahap revisi akhir karena 

dianggap sudah mampu mencapai tujuan penelitian dan pengembangan. Langkah-

langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

1. Analisis kebutuhan dan tujuan 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan yang bertujuan 

untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada. Analisis kebutuhan dilakukan 

dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada guru dan kepala sekolah 

di SD Muhammadiyah 4 Malang. Observasi dilakukan untuk mengamati ada 
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tidaknya buku sumber lain mengenai tari tradisional, sedangkan wawancara yang 

dilakukan seputar ada tidaknya buku sumber lain mengenai tari tradisional dan 

proses pembelajaran tari tradisional. 

2. Analisis pembelajaran 

Tahap selanjutnya yaitu analisis pembelajaran mengenai bagaimana proses 

pembelajaran tari tradisional di kelas V dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran materi tari tradisional. Pembelajaran SBdP 

di kelas V dilakukan dengan mengrjakan soal-soal yang terdapat pada buku tema, 

guru tidak banyak menjelaskan mengenai tari tradisional. Buku sumber yang 

digunakan dalam pembelajaran hanyalah buku RPUL. 

3. Analisis pembelajar dan konteks 

Tahap ketiga adalah analisis pembelajar, pada penelitian ini analisis 

pembelajar dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai 

materi tari tradisional. Pada saat observasi terlihat bahwa peserta didik kurang 

antusias saat memasuki materi SBdP khususnya tari tradisional. Peserta didik 

tidak terlihat aktif mencari tahu mengenai materi yang sedang dipelajari. 

4. Merumuskan tujuan performansi 

Tahap selanjutnya adalah unjuk kerja, yaitu dengan menjabarkan tujuan 

umum ke tujuan khusus berupa perencanaan produk yang akan dikembangkan. 

Setelah melakukan berbagai tahap analisis, mulai dari analisis kebutuhan sampai 

peserta didik dilakukan tahap merumuskan tujuan produk yang akan dihasilkan. 

Produk tersebut dihasilkan guna mempermudah peserta didik dan guru mencapai 

tujuan pembelajaran SBdP khususnya materi tari tradisional. 

5. Mengembangkan instrument 



23 
 

Tahap kelima adalah mengembangkan instrumen yang bertujuan untuk 

menilai rancangan produk. Instrumen yang dikembangkan berupa angket validasi, 

angket respon, dan lembar kerja peserta didik. Angket validasi untuk ahli media, 

ahli materi, dan ahli pembelajaran yang berguna untuk menentukan kelayakan 

produk yang akan dihasilkan. Angket respon berupa kuesioner yang berguna 

untuk melihat bagaimana respon peserta didik terhadap produk yang dihasilkan. 

Instrumen terakhir adalah lembar kerja yang ditujukan untuk peserta didik guna 

mengetahui keefektifan produk yang dihasilkan dalam pembelajaran. 

6. Mengembangkan strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran perlu dipertimbangkan. Strategi pembelajaran 

sangat penting untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pebelajaran. Pada 

penelitian tersebut stategi yang digunakan adalah demonstrasi, karena strategi ini 

tepat untuk mempresentasikan ensiklopedia tari tradisional Indonesia.  

7. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang dipilih pada penelitian ini adalah buku, karena 

pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) khususnya materi tari 

tradisional belum ditemukan buku penunjang untuk materi tersebut dan peserta 

didik mengalami kesulitan dalam menguasai materi tari tradisional. Sehingga 

dengan adanya Ensiklopedia tari tradisional tersebut mampu menunjang dan 

membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif 

Evaluasi formatif adalah aktivitas mengumpulkan informasi, keterangan, 

data yang dilakukan pengembang selama proses, prosedur, program atau produk 

sedang berlangsung. Proses pengumpulan data dikenal dengan kegiatan validasi, 
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sehingga sebelum melakukan uji coba peneliti harus melakukan kelayakan 

produk, material, dan desain yang dikembangkan. Setelah didapatkan hasil 

validasi dari para ahli, dilanjutkan dengan melakukan uji coba kelompok kecil dan 

kelompok besar. 

a. Uji Coba terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil yang melibatkan 6 subjek 

yaitu peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 4 Malang. Hasil uji coba 

kelompok kecil dipakai untuk melakukan revisi produk yang berkaitan dengan 

respon awal dan desain produk. Revisi dilakukan berdasarkan hasil 

pengamatan peserta didik yang sedang belajar materi Seni Budaya dan 

Prakarya (SBdP) materi tari tradisional menggunakan Ensiklopedia tari 

tradisional Indonesia dan berdasarkan hasil masukan dari ahli media, ahli 

materi, guru wali kelas, dan peserta didik. 

b. Uji coba lapangan yang dilakukan terhadap kelompok besar yang melibatkan 

20 subjek yaitu peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 4 Malang. 20 peserta 

didik dipilih dengan tingkat intelektual yang berbeda-beda. Hasil uji coba 

lapangan ini dipakai untuk melakukan revisi produk final yang berkaitan 

dengan isi, desain, dan keefektifan produk. 

9. Melakukan revisi 

Revisi dilakukan setelah mendapatkan hasil validasi. Revisi dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan produk berdasarkan saran dan masukan dari guru 

wali kelas, ahli materi, ahli media, dan peserta didik.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian dan pengembangan tersebut adalah SD 

Muhammadiyah 4 Malang yang terletak di jalan Simpang KH. Yusuf Perum 

Puskopad, Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Sedangkan waktu penelitian yaitu pada tanggal 11 April 2017 dan 17 April  2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, angket atau kuesioner, lembar kerja siswa dan dokumentasi. 

1. Observasi : Observasi dilakukan pada 3 tahap yaitu observasi awal, observasi 

proses pembuatan produk, dan observasi saat uji coba produk. 

Tabel 3.1 Tabel Tahap Observasi 

Tahap Observasi Tujuan 

Observasi awal Dilakukann di kelas V SD Muhammadiyah 4 

untuk mengetahui kebutuhan peserta didik 

pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

(SBdP) khususnya pada materi tari 

tradisional. 

Observasi proses Observasi proses dilakukan untuk mencari 

data tari-tarian yang akan dibahas, foto, dan 

video. Observasi dilakukan di luar sekolah. 

Observasi uji coba produk Dilakukan saat uji coba produk guna 

mengamati respon peserta didik pada 

ensiklopedia tersebut. 

 

2. Wawancara : Kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan guru 

kelas V SD Muhammadiyah 4 Malang. Wawancara dengan kepala sekolah 

guna mengetahui sarana pendukung pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

(SBdP) khususnya pada materi tari tradisional. Sedangkan wawancara dengan 

guru kelas V guna mengetahui antusias serta mengetahui buku penunjang yang 

digunakan peserta didik pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

khususnya pada materi tari tradisional. 
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3. Angket: Angket pada penelitian ini terdiri dari angket validasi dan angket 

respon. Angket respon ditujukan untuk peserta didik guna mengetahui respon 

peserta didik terhadap produk yang dikembangkan Angket validasi ditujukan 

untuk ahli media, ahli pembelajaran, dan ahli materi guna menentukan 

kelayakan produk yang dikembangkan dengan kriteria ahli sebagai berikut : 

3.2 Tabel Kriteria Validator 

Ahli validasi Lulusan Bidang 

Dosen ahli media pembel  

ajaran 

S2 Ahli media pembelajaran 

Guru ekstakurikuler tari 

tradisional 

S1 Ahli materi tari tradisional 

yang telah menggeluti tari 

tradisional selama kurang 

lebih 6 tahun. 

Guru kelas I SD S1 Ahli materi pembelajaran  

 

4. Lembar kerja siswa : Lembar kerja siswa berguna untuk mengetahui tingkat 

keefektifan ensiklopedia dalam pembelajaran.   

5. Dokumentasi : Dokumentasi berguna untuk melengkapi pengumpulan data 

pembuatan produk dan menunjang hasil penelitian. Dokumentasi pribadi yang 

berguna melengkapi ensiklopedia berupa video dan foto-foto Tari Cokek, Tari 

Yapong, Tari Bondan Payung, Tari Merak, Tari Topeng, Tari Remo, Dan Tari 

Gandrung Banyuwangi serta buku dan jurnal mengenai tari-tarian sebagai 

sumber pembahasan isi ensiklopedia. Buku-buku tersebut diantaranya 

Sosiologi Tari, Tari Topeng Malang, Tari-Tarian Indonesia I, dan Sekilas 

Perkembangan Seni Tari di Indonesia untuk Umum. Sedangkan dokumentasi 

yang berguna menunjang hasil penelitian adalah foto-foto peserta didik saat 

dilakukan uji coba yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui bagaimana 

respon peserta didik terhadap ensiklopedia tersebut. 

 

 



27 
 

E. Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar wawancara 

dan angket. 

1. Lembar Wawancara 

a. Kisi-kisi wawancara untuk kepala sekolah 

 Wawancara yang pertama dilakukan dengan kepala sekolah dengan tujuan 

mengetahui fasilitas di sekolah mengenai materi SBdP khususnya materi tari 

tradisional. Terdapat 4 pertanyaan pokok yang berkenaan mengenai 

ketersediaan buku penunjang materi tari tradisional. Wawancara juga 

dilakaukan guna mengetahui bagaimana bentuk buku penunjang yang sesuai 

untuk peserta didik agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

  Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman wawancara untuk kepala sekolah 

No. Aspek 

 Pertanyaan 

Deskripsi No Item 

1. 

 

 

2. 

Buku penunjang materi tari 

tradisional 

 

 

 

 

 

Ensiklopedia untuk peserta 

didik 

1. Ketersediaan buku 

penunjang materi tari 

tradisional di perpustakaan 

sekolah  

2. Jenis ensiklopedia yang ada 

di sekolah 

 

1. Bentuk ensiklopedia dan 

ukuran yang sesuai untuk 

peserta didik. 

2. Desain ensiklopedia yang 

cocok untuk peserta didik 

1, 2 

 

                

3,4 

 

b. Kisi -kisi wawancara untuk guru wali kelas 

Wawancara yang kedua dilakukan dengan guru wali kelas V dengan 

tujuan mengetahui proses pembelajaran, ketersediaan buku penunjang dan 

bentuk buku yang sesuai kebutuhan materi SBdP khususnya materi tari 

tradisional. Terdapat 5 pertanyaan pokok yang ditujukan untuk guru wali 

kelas. Wawancara dilkaukan guna mengetahui bagaimana proses 
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pembelajaran SBdP materi tari tradisional di kelas V dan  hal-hal yang 

dibutuhkan untuk materi tari tradisional. 

Tabel 3.4 kisi-kisi pedoman wawancara untuk guru 

No. Aspek pertanyaan Deskripsi No Item 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Buku penunjang materi tari 

tradisional 

 

 

Proses pembelajaran materi 

tari tradisional 

 

 

 

 

 

Ensiklopedia untuk peserta 

didik 

1. Ketersediaan buku 

penunjang materi tari 

tradisional yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

1. Proses pembelajaran materi 

tari tradisional 

2. Kekurangan pembelajaran 

materi tradisional 

3. Kebutuhan untuk menunjang 

pembelajaran materi tari 

tradisional. 

1. Desain ensiklopedia yang 

sesuai untuk membantu 

peserta didik belajar 

1 

 

 

2,3,4 

 

 

5 

2. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa terdiri atas 15 buah pertanyaan. 5 pertanyaan pilihan 

ganda, 5 pertanyaan isian, dan 5 pertanyaan uraian. Setiap jawaban benar 

pada pilihan ganda bernilai satu, setiap jawaban benar isian bernilai dua, dan 

setiap jawaban benar uraian bernilai tiga. Setiap pertanyaan disusun sesuai 

tingkatan soal dari yang termudah hingga tersusah. 
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Tabel 3.5 kisi-kisi lembar kerja siswa 

Romawi Soal Nomor Soal Bobot 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

1. Benda-benda yang digunakan sekaligus digerakkan 

oleh penari disebut 
2. Gerak tari yang dilakukan dengan posisi menekuk 

lutut atau merendahkan badan disebut 
3. Properti yang digunakan pada tari Bondan Payung 

adalah 
4. Omprok adalah hiasan kepala yang digunakan pada 

tari 
5. Gerakan ongklek lambung terdapat pada tari 

 

1. Menggerakkan pinggul ke kanan dan ke kiri 

disebut dengan 

2. Baju yang dikenakan oleh penari tari Cokek 

disebut 

3. Gerak yang mendominasi tari gandrung adalah 

4. Properti yang harus ada dalam tari topeng adalah 

5. Hiasan kepala tari topeng disebut  

 

1. Sebutkan asal daerah tari Cokek beserta fungsi 

tarian tersebut 
2. Sebutkan ragam gerak yang terdapat pada bagian 

inti tari Yapong 
3. Sebutkan properti tari Gandrung Banyuwangi  
4. Apa yang kalian ketahui tentang gerak jalan trajal 

trap pundak  
5. Sebutkan ragam gerak yang terdapat pada bagian 

pembuka tari merak  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3. Angket  

Angket yang pertama ditujukan untuk ahli pembelajaran, ahli media, ahli 

materi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan ensiklopedia. Masing-

masing ahli memiliki aspek penilaian yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

bidang keahliannya. Angket kedua ditujukan untuk peserta didik yang 

berguna untuk mengetahui respon peserta didik terhadap ensiklopedia. 

a.  Angket Validasi Ahli Pembelajaran 

  Validasi pada ahli pembelajaran dilakukan dengan wali kelas V SD 

Muhammadiyah 4 Malang. Hal-hal yang divalidasi meliputi 3 aspek yang 

berkenaan dengan ensiklopedi yaitu dari segi kurikulum, pembelajaran, desain 

dan isi. Terdapat 9 pernyataan yang harus dinilai oleh ahli pembelajaran. 

  Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Ahli Pembelajaran 
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No. Indikator  Aspek Penilaian No 

Item 

Skor 

1. Keterkaitan Materi dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 
1  

Ensiklopedia mampu mencapai tujuan 

pembelajaran 
2  

2. Kemenarikan  Peserta didik antusias dalam  proses 

pembelajaran 

3  

Dapat menarik peserta didik untuk 

belajar  

8  

3. Kepraktisan Ensiklopedia Materi mudah tersampaikan 5  

Ensiklopedia mudah digunakan dalam 

proses pembelajaran 

4  

4. Kesesuaian dengan 

Rancangan 

pembelajaran Ukuran sesuai rancangan 

(22cm X 15 cm ) 

6  

Ukuran font jelas dan dapat terbaca 7  

5. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan komunikatif 8  

 

b. Angket Validasi Ahli Materi 

Validasi untuk ahli materi dilakukan dengan guru ekstrakurikuler tari 

tradisional. Penilaian meliputi 2 aspek yaitu dari segi kurikulum serta desain 

dan isi. Validasi dengan ahli materi lebih menekankan pada ketepatan istilah 

tari dengan pengertian istilah serta ketepatan istilah tari dengan ilustrasi. 

Terdapat 10 pernyataan yang akan divalidasi oleh ahli materi. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Angket Ahli Materi 

No. Indikator  Aspek Penilaian No 

Item 

Skor 

1. Keterkaitan Materi dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 
1  

Ensiklopedia mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 
2  

2. Kesesuaian ateri dengan 

Teori 

Istilah tari yang digunakan tepat dan 

sesuai dengan pengertian istilah 

3  

Istilah tari sesuai dengan ilustrasi 4  

Materi pembahasan tiap tari lengkap 5  

3. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan komunikatif 6  

Ukuran tulisan jelas dan dapat 

dibaca 

7  

4. Kemenarikan  Dapat menarik peserta didik 8  

Kombinasi warna yang digunakan 

cocok 

9  

Ukuran sesuai dengan rancangan 

(22cm X 15 cm) 

10  
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c. Angket Validasi Ahli Media 

Validasi untuk ahli media dilakukan dengan dosen pengampu mata kuliah 

pengembangan media dan bahan ajar Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penilaian meliputi 4 aspek yaitu dari segi kurikulum, desain, bahasa, dan 

pewarnaan. Validasi dengan ahli media difokuskan pada desain, bahasa, dan 

pewarnaan agar didapatkan media yang baik digunakan. Terdapat 9 pernyataan 

yang akan divalidasi oleh ahli media. 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Ahli Media 

No. Indikator  Aspek Penilaian No 

Item 

Skor 

1. Ketersesuaian dengan 

Kurikulum 

Ensiklopedia sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 
1  

Ensiklopedia mampu mencapai 

tujuan pembelajaran 
2  

2. Kemenarikan  Ukuran sesuai rancangan (22cm X 

15 cm) 

3  

Ensiklopedia tahan lama dan awet 

digunakan 

4  

Kombinasi warna yang digunakan 

cocok dan menarik  

8  

Warna judul tegas dan kontras 

dengan latar belakang  

9  

Tampilan ensiklopedia menarik 5  

3. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan komunikatif 6  

Ukuran huruf yang digunakan pada 

ensiklopedia jelas 

7  

 

d. Angket Validasi Respon Peserta Didik Kelompok Kecil Dan Kelompok Besar 

Angket validasi diberikan saat dilakukan uji coba produk. Uji coba yang 

pertama dilakukan dengan kelompok kecil. Angket respon dibagikan kepada 6 

peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik 

terhadap ensiklopedia tari tradisional. Terdapat 6 pernyataan yang harus 

dijawab peserta didik. 
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Tabel 3.9 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta didik Kelompok Kecil 

No. Indikator  Aspek Penilaian No 

Item 

Jawaban 

1. Kemenarikan Ensiklopedia tari tradisional tersebut 

menarik 
1  

Senang menggunakan ensiklopedia 

tari tradisional  

3  

2. Ketersesuaian dengan 

Tata Bahasa 

Petunjuk penggunaan ensiklopedia 

tari jelas dan mudah dimengerti 

2  

Bahasa yang digunakan dalam 

ensiklopedia mudah dimengerti 

4  

Dapat memahami materi dengan 

mudah 

5  

Ukuran huruf pada ensiklopedia jelas 6  

 

Uji coba yang kedua dilakukan dengan kelompok besar. Angket respon 

dibagikan kepada 20 peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana respon peserta didik terhadap ensiklopedia tari tradisional. Terdapat 

8 pernyataan yang harus dijawab peserta didik. Selaian menjawab pernyatan 

tersebut peserta didik juga memberikan komentar yang menerangkan pilihan 

jawaban pernyataan peserta didik. 

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta didik Kelompok Besar 

No. Indikator  Aspek Penilaian No Item Jawaban 

1. Kemenarikan  Ensiklopedia tari tradisional tersebut 

menarik 
1  

Senang menggunakan ensiklopedia tari 

tradisional 

3  

Semangat belajar meningkat saat 

menggunakan ensiklopedia tari 

tradisional 

5  

2. Kesesuaian dengan 

Tata Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam 

ensiklopedia mudah dimengerti 

4  

Petunjuk penggunaan ensiklopedia tari 

jelas dan mudah dimengerti  

2  

3. Kepraktisan 

ensiklopedia 

Mengetahui properti tari yang 

digunakan pada tari tradisional Jawa 

6  

Mengetahui ragam gerak tari 

tradisional Jawa 

7  

Dapat memahami materi dengan 

mudah 

8  
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F. Teknik Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa data kualitatif 

dan kuantitatif. 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif berupa paparan mengenai tari-tarian yang akan digunakan 

untuk isi ensiklopedia dan berupa saran dan komentar mengenai produk yang 

diberikan oleh ahli media, guru wali kelas, dan peserta didik kelas V sekolah 

dasar yang digunakan untuk memperbaiki ensiklopedia yang dihasilkan. 

Pengolahan data kualitatif yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan berupa bacaan, foto, dan video yang berguna untuk pembuatan 

ensiklopedia. Data kedua yang dikumpulkan adalah hasil saran dan komentar dari 

para ahli dan peserta didik ketika ensiklopedia telah jadi. Pengolahan data kedua 

adalah memilah dan memilih data yang telah dikumpulkan yang sesuai untuk 

pembuatan ensiklopedia serta saran-saran yang sesuai guna memperbaiki 

ensiklopedia. Pengolahan data ketiga adalah penyajian data. Berdasarkan data 

yang telah didapat, data disusun dan dirangkai menjadi uraian dan paparan. 

Pengolahan data yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan paparan. 

b. Data kuantitatif  

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah perhitungan skor hasil validasi 

yang telah diisi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Selain angket 

validasi juga melakukan perhitungan berdasarkan angket respon  peserta didik. 

Perhitungan terakhir yang dilakukan adalah menentukan keefektifan ensiklopedia 

berdasarkan lembar kerja siswa. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk 
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menentukan kelayakan produk. Pada angket validasi ahli, kriteria penilaian 

menggunakan skala Likert 1-4 dengan kategori seperti berikut : 

Tabel 3.11 Kriteria Penilaian 

Nilai Kriteria 

4 

3 

2 

1 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Sugiyono,2013) 

Skala 1-4 dipilih untuk menghindarkan validator dari jawaban tengah yang 

sering dipilih. Sehingga dengan skala 4, validator akan lebih tegas dalam 

menjawab dan tidak menimbulkan kerancuan. Setelah mendapatkan jawaban, 

setiap lembar penilaian masing-masing dianalisis untuk menentukan presentase 

kelayakan skor setiap indikator dengan rumus sebagai berikut : 

   
   

   
         

Keterangan : 

P    : Presentase kelayakan 

      : Jumlah skor jawaban penilaian dari validator 

      : Jumlah skor tertinggi 

                  Table 3.12 Kriteria Validasi  

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

81-100 % 

 

61-80 % 

 

41-60 % 

 

21-40 % 

 

<20 % 

Sangat baik 

 

Baik 

  

Cukup baik  

 

Kurang baik 

 

Tidak baik  

Sangat layak/sangat valid/tidak 

perlu revisi. 

Layak/valid/tidak perlu revisi. 

 

Kurang layak/kurang valid/perlu 

revisi. 

Tidak layak/tidak valid/perlu 

revisi. 

Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid/perlu revisi. 

  (Rina,2016) 

 

Hasil validasi yang menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari para ahli. Sehingga media 
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pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Jika presentase kurang dari 61% maka peneliti perlu melakukan revisi 

atau perbaikan-perbaikan sesuai saran dari para ahli. Revisi perlu dilakukan agar 

produk yang dihasilkan lebih sempurna. 

Angket respon peserta didik menggunakan skala Guttman yaitu Ya dan 

Tidak. Skala Guttman dipilih untuk mengurangi tingkat keragu-raguan peserta 

didik dalam menentukan skor. Peserta didik usia sekolah dasar sering merasa 

kesulitan dalam mengungkapkan pendapat dan melakukan penilaian. Skala 

Guttman dipilih agar jawaban yang diberikan oleh peserta didik lebih tegas dan 

akurat. 

         Tabel 3.13 Kriteria Penilaian 

No. Skor Keterangan 

1. 

2. 

Skor 1 

Skor 0 

Ya  

Tidak  

(Riduwan,2011) 

Peserta didik yang menjawab Ya akan mendapatkan skor 1 dan jawaban 

tidak akan mendapat skor 0. Skor tersebut digunakan untuk mempermudah 

peneliti menentukan presentase kelayakan berdasarkan angket respon. Kemudian 

setiap lembar penilaian, masing-masing dianalisis untuk menentukan presentase 

kelayakan skor setiap indikator dengan rumus sebagai berikut : 

   
 

         
        

Keterangan : 

K : Presentase nilai kriteria 

F : Keseluruhan jawaban responden 

N : Skor tertinggi dalam angket 

R : Jumlah responden 
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Table 3.14 Kriteria Validasi  

No. Penilaian Kriteria 

Interprestasi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

0-20 % 

 

21-40 % 

 

41-60 % 

 

61-80 % 

 

81-100 % 

Sangat tidak baik 

 

Tidak baik 

 

Cukup baik 

 

Baik 

 

Sangat baik  

   (Riduwan,2011) 

Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari peserta didik. Sehingga media 

pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Angket respon peserta didik juga dapat dijadikan bahan masukan dan 

untuk melakukan revisi penyempurnaan produk. 

Keefektifan produk selain dapat dilihat berdasarkan hasil validasi para ahli 

dan peserta didik juga dapat diukur menggunakan lembar kerja peserta didik. 

Setelah mendapatkan hasil validasi, selanjutnya melakukan perhitungan lembar 

kerja siswa untuk menentukan tingkat keefektifan produk menggunakan rumus 

berikut: 

  
  

 
      

Keterangan : 

P   = Persentase skor  

Σ R  = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 

N   = Jumlah skor maksimal 
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                Tabel 3.15 Kriteria Penilaian 

No. 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat baik 
Media sangat membantu proses 

pembelajaran 

2. 61-80 % Baik Media membantu proses pembelajaran 

3. 41-60 % Cukup baik 
Media cukup membantu proses 

pembelajaran 

4. 21-40 % 
Kurang 

baik 

Media kurang membantu proses 

pembelajaran  

5. <20 % Tidak baik 
Media tidak membantu proses 

pembelajaran 

(Arikunto, 2015) 

Hasil persentase yang menunjukkan lebih dari (>) 41% maka media yang 

dikembangkan termasuk sudah cukup membantu proses pembelajaran dalam 

memantapakn pemahaman peserta didik. Jika kurang dari 41% dapat dikatakan 

tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik, maka peneliti harus 

mempertimbangkan untuk menyempurnakan produk agar dapat membantu peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 




