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BAB III 

 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-

langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau memperbaiki 

produk-produk yang telah ada agar dapat dipertanggung jawabkan (Tegeh, 

2014:8). Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan 

suatu siklus, yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang 

membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. 

Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu model 

diambil dari buku tegeh, dkk (2014:42) sebagai literature. Sesuai dengan 

namanya, model ADDIE terdiri atas lima langkah, yaitu : (1) analisis, (2) 

perancangan, (3) pengembangan, (4) implementasi, (5) evaluasi. Tahap analisis 

meliputi kegiatan melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta 

didik,melakukan analisis karakteristik, dan melakukan analisis materi sesuai 

dengan dengan tuntutan kompetensi. Tahap perancangan dilakukan dengan 

kerangka acuan peserta didik, kompetensi, strategi belajar,asesmen dan evaluasi. 

Tahap pengembangan adalah kegiatan pengembangan yang pada intinya adalah 

kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga 

kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Tahap Implementasi 

adalah hasil pengembangan yang diterapkan dalam pembelajaran untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kevalidan 
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dan kemenarikan produk yang digunakan dalam pembelajaran. Tahap evaluasi 

adalah tahap evaluasi terhadap kesatuan atau keseluruhan produk pengembangan. 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang 

dimodifikasi dari model R & D ADDIE adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Tahapan Model ADDIE 

 

Sumber: Tegeh (2014:42) 

 

 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar 

Doraemon), prosedur yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap. Tahap-tahap 

pengembangan dipaparkan dalam uraian berikut ini Tegeh, dkk (2014:42–44). 

1. Analisis 

Analisis kebutuhan dari penelitian ini adalah pada saat proses 

pembelajaran berlangsung terutama pada pembelajaran tematik yang terkait 

dengan keterpaduan antar muatan mata pelajaran masih terpacu pada Buku Siswa 

dan Buku Guru. Guru pernah menggunakan media saat pembelajaran berlangsung 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan tetapi hanya materi tertentu saja, namun 

masih lebih banyak menggunakan metode ceramah. Sehingga menimbulkan: (a) 

Siswa cenderung pasif dalam bekerja kelompok, (b) Guru terlalu formal, (c) 
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Kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan media pembelajaran membuat 

siswa menjadi bosan, (d) Siswa kurang aktif dalam berkomunikasi terkait 

pembelajaran. 

 

2. Perancangan 

Produk ini dirancang untuk siswa kelas III-A di SD Punten 01 Batu. 

Produk pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

tentang pembelajaran tematik khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan 

Matematika serta kerjasama antar teman dan berkomunikasi terkait pembelajaran. 

Untuk materi membuat paragraf deskripsi tentang hewan-hewan sirkus kemudian 

menentukan gagasan utamanyanya secara lisan dan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan pada satuan konversi waktu dengan menggunakan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) pada pembelajaran tematik 

tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 dianggap menyenangkan, menarik dan siswa 

tidak merasa bosan. Pada pemilihan media yang tepat dapat merangsang siswa 

untuk lebih aktif pada pembelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk 

berkomunikasi dalam memecahkan masalah yang dikaji antar individu dalam 

kelompoknya sesuai dengan pengalamannya untuk memperoleh kesepakatan 

dalam penyelesaian permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Selain itu, dalam produk ini menghasilkan RPP yang berisi tentang 

rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas III SD yang dapat memudahkan 

guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dan memenuhi kriteria 

pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 
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3. Pengembangan 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran yang dalam hal 

ini siswa dapat membantu memecahkan masalah dari sebuah permasalahan yang 

mengarah pada materi pembelajaran. Di samping itu, siswa melakukan kerjasama 

dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Oleh karena itu, dalam berkelompok perwakilan dari salah satu siswa mengambil 

beberapa pertanyan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang 

terdapat pada media PAKAPINDO kemudian didiskusikan dengan kelompok 

masing-masing, setelah selesai berdiskusi perwakilan dari kelompok tampil 

kedepan untuk membacakan hasil laporannya dan mengoperasikan media 

PAKAPINDO dengan benar. 

 

4. Implementasi  

Pada implementasi pembelajarannya, pengembangan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) pada pembelajaran tematik 

akan diterapkan di SD Punten 01 Batu dengan sebanyak 32 siswa. Kegiatan ini 

akan di uji cobakan kepada 12 siswa (Kelompok Kecil) dan 20 siswa (Kelompok 

Besar) Berikut langkah-langkah kegiatan pada produk ini yaitu, sebagai berikut: 

a. Guru memberikan pemahaman konsep materi cara merawat hewan-hewan 

sirkus, dan menghitung operasi bilangan pada satuan konversi waktu. 

b. Siswa membentuk kelompok dan mempraktikkan menggunakan media 

PAKAPINDO dengan bimbingan dari guru. Guru membimbing siswa dengan 

langkah-langkah penggunaan media PAKAPINDO, yaitu : 
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(Kelompok Kecil) 

1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 3 siswa. 

2. Siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan tentang macam-macam 

hewan yang ada di sirkus dengan melalui gambar. 

3. Siswa memperhatikan guru dalam menjelaskan penggunaan media 

PAKAPINDO. 

4. Siswa praktik ke depan dengan salah satu perwakilan kelompok 

mengambil 1 hewan. 

5. Kemudian siswa mencari pasangan tubuh hewan yang dipilih dengan 

tepat. 

6. Siswa menempelkan hewan tersebut di papan doraemon sesuai dengan 

tempatnya. 

7. Setiap kelompok membuat paragraf deskripsi tentang hewan-hewan sirkus 

yang sudah di ambil di media PAKAPINDO pada lembar kerja siswa yang 

telah disediakan. 

8. Masing-masing kelompok membuat paragraf minimal 3 kalimat. 

9. Kemudian salah satu siswa tampil kedepan membaca paragraf yang dibuat 

secara berkelompok dengan menjelaskan deskripsi hewan yang dipilih dan 

menentukan gagasan utamanya secara lisan. 

10. Perwakilan dari salah satu kelompok mengambil 1 soal penjumlahan dan 1 

soal pengurangan pada media papan berkantong. 

11. Kemudian siswa secara berkelompok mengerjakan 2 soal tersebut dengan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 
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12. Siswa tersebut tampil kedepan untuk mengoperasikan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) dengan benar. 

(Kelompok Besar) 

1. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

2. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama-sama dengan judul 

“Mengenal Binatang Indonesia”. 

3. Siswa memperhatikan guru ketika menjelaskan tentang macam-macam 

hewan yang ada di sirkus dengan melalui gambar. 

4. Siswa memperhatikan guru dalam menjelaskan penggunaan media 

PAKAPINDO. 

5. Perwakilan dari kelompok 2 siswa mengambil 2 instruksi tentang hewan-

hewan sirkus. 

6. Siswa berdiskusi dengan kelompok tentang hewan apa yang akan diambil 

di kantong doraemon tersebut. 

7. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok ada 2 siswa untuk praktik 

kedepan mengambil 2 hewan. 

8. Kemudian siswa mencari pasangan tubuh hewan yang dipilih dengan 

tepat. 

9. Siswa menempelkan hewan tersebut di papan doraemon sesuai dengan 

tempatnya. 

10. Setiap kelompok membuat deskripsi tentang hewan-hewan yang sudah di 

ambil pada lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

11. Masing-masing kelompok membuat paragraf minimal 3 kalimat. 
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12. Perwakilan kelompok tampil kedepan membaca paragraf yang dibuat 

secara berkelompok dengan menjelaskan deskripsi hewan yang dipilih dan 

menentukan gagasan utamanya secara lisan. 

13. Setelah itu perwakilan dari salah satu kelompok mengambil 1 soal 

penjumlahan dan 1 soal pengurangan pada media papan berkantong. 

14. Kemudian siswa secara berkelompok mengerjakan 2 soal tersebut dengan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

15. Siswa tampil kedepan untuk mengoperasikan media PAKAPINDO (Papan 

Kantong Pintar Doraemon) dengan benar.  

 

5. Evaluasi  

Dalam menentukan kevalidan produk ini, jenis data dalam penelitian 

pengembangan ini adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil telaah para ahli serta hasil observasi. Hasil tersebut 

dianalisis kembali dengan cara dideskripsikan dan dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan revisi pada pengembangan produk yang dikembangkan. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli dan angket respon siswa 

kemudian dianalisis dengan teknik persentase. Data yang dianalisis terdiri dari 

lembar telaah dari ahli media, ahli materi tematik, dan ahli pembelajaran. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Punten 01 Batu yang terletak di Jl. Raya 

Punten No.24 Kota Batu kelas III-A semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2017. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi awal dilakukan bertempat di SDN Punten 01 Batu kelas III-A 

dengan berjumlah 32 siswa. Pada kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati 

kegiatan belajar mengajar dan penggunaan media pembelajaran tematik yang 

digunakan. Observasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat melalui 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan persoalan di lapangan. 

2. Wawancara  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara awal 

terhadap guru kelas III-A di SDN Punten 01 Batu untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Adapun bentuk 

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang hanya garis besarnya saja, pengembang 

bebas mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan meliputi 

tentang pelaksanaan pembelajaran tematik, tersedianya media pembelajaran 

tematik, penggunaan media dalam pembelajaran tematik, dan karakteristik siswa 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Wawancara terstruktur dilakukan 

melalui analisis kebutuhan dengan menggunakan instrumen analisis kebutuhan 

untuk digunakan sebagai pedoman wawancara mengenai pokok bahasan yang 

akan dibelajarkan pada subtema sahabat satwa kelas III Sekolah Dasar. 
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3. Angket 

Angket ini digunakan peneliti pada tahap uji coba produk yaitu berupa 

angket validasi dan angket respon siswa. Angket validasi diajukan kepada dosen 

ahli media dan ahli pembelajaran. Angket diberikan pada saat evaluasi produk 

untuk penyempurnaan pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon). Sedangkan angket respon siswa diberikan setelah produk 

diterapkan untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru, 

peneliti, dan siswa dalam proses pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 

pembelajaran 5 di kelas III-A. Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa kamera, untuk mengambil gambar tentang kegiatan selama proses uji 

coba produk pada saat dilapangan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:222), instrumen penelitian terdapat dua hal 

utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen 

penelitian dan kualitas pengumpulan data. Penelitian perlu menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat, karena teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.  
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Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 

kelas III SD adalah sebagai berikut : 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini diisi oleh peneliti pada saat observasi awal yang 

berisi tentang keadaan awal obervasi. Data ini berupa kegiatan yang dialami siswa 

sebelum uji coba produk dan saat pembelajaran ada kendala apa saja yang 

dihadapi oleh siswa dalam memahami materi pembelajaran tematik terutama tema 

6 subtema 3 pembelajaran 5. Data ini digunakan untuk menyempurnakan produk 

sebagai tindak lanjut. 

Tabel 3.1: Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi 

Aspek No Aktifitas Belajar Siswa 

 

 

Pengetahuan yang dialami, dipelajari dan 

ditemukan oleh siswa 

1 Melaksanakan pengamatan secara detail 

setiap prosesnya 

2 Membaca instruksi secara benar  

3 Mendengarkan setiap instruksi dari guru 

maupun teman kelompok 

4 Merespon permasalah yang terjadi 

 

 

Pemahaman terhadap materi pembelajarn 

1 Berlatik soal-soal secara mandiri 

2 Memecahkan masalah dengan cara yang 

kreatif 

3 Berfikir kritis dalam memecahkan setiap 

permasalahan 

 

 

 

Mengkomunikasikan hasil pemikirannya 

1 Mengemukakan pendapatnya dalam 

kelompok 

2 Menjelaskan pengertian atau 

pendapatnya kepada kelompok 

3 Mendiskusikan hasil kerja dalam 

kelompok 

4 Memberikan respon dalam 

menyimpulkan hasil kinerjanya 

Keterangan : 

      Banyak Siswa                              Kualitas 

      1 = 0% - 20%                              1 = Kurang  

      2 = 20% - 50%                            2 = Cukup 

      3 = 50% - 80%                            3 = Baik 

      4 = 80% - 100%                          4 = Baik Sekali 

Skor Maksimal =  

Nilai = Skor perolehan  x 100% 

Skor maksimal 
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2. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam (Sugiyono, 2016:137). 

Daftar pertanyaan wawancara ini digunakan untuk bahan wawancara 

mengenai analisis kebutuhan. Instrumen wawancara ini diajukan kepada guru 

kelas yang mengetahui proses belajar mengajar dan karakteristik siswa kelas III 

SD. Hasil wawancara ini akan dijadikan bahan masukan dalam pengembangan 

media pembelajaran yang akan dibuat. 

Tabel 3.2: Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

No. Pertanyaan 

1. Apa saja sarana dan prasaran yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran 

tematik kelas III SD? 

2. Kesulitan-kesulitan apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran  

tematik? 

3. Bagaimana karakteristik siswa kelas III SD? 

4. Apakah siswa kelas 3 SD ini menyukai pembelajaran tematik pada kurikulum 2013? 

5. Metode apa saja yang selama ini ibu gunakan dalam pembelajaran? 

6. Media apa saja yang selama ini digunakan dalam pembelajaran tematik? 

7. Apakah saat pembelajaran tematik Ibu sering menggunakan media? 

8. Pernahkah Ibu menggunakan media pembelajaran berupa media dua dimensi? 

9. Bagaimana efek/pengaruh media dalam pembelajarn tematik? 

10. Menurut Bapak/Ibu kriteria media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk 

pembelajaran tematik di SD? 

 

 

3. Angket dan Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan tenik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016:142). Angket evaluasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk pada 

pembelajaran tematik yang akan diisi oleh dosen ahli media yaitu Ari Dwi 



48 

 

 
 

Haryono, M.Pd, ahli materi tematik Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd, dan ahli 

pembelajaran Nur Agustina, S.Pd. 

Tabel 3.3: Kriteria Validator Penelitian Pengembangan Media PAKAPINDO 

 

Validator Kriteria Bidang Ahli 

Dosen media pembelajaran Lulusan S2 Ahli media pembelajaran 

Dosen materi tematik Lulusan S2 Ahli materi tematik 

Guru Lulusan S1 Ahli pembelajaran sekolah 

dasar (guru kelas III sekolah 

dasar) 

Siswa Siswa sekolah dasar Responden 

 

Tabel 3.4: Kriteria Responden Penelitian Pengembangan Media PAKAPINDO 

Responden Kriteria 

Uji coba kelompok kecil Berjumlah 12 siswa. 

(masing-masing kelompok terdapat 4 orang 

siswa). 

Siswa dipilih berdasarkan tingkat 

kemampuan siswa (dilihat dari hasil belajar 

siswa). 

 

Uji coba kelompok besar Berjumlah 20 siswa. 

(masing-masing kelompok terdapat 4 orang 

siswa). 

Siswa yang belum mengikuti uji coba 

keompok kecil. 

 

 

a. Instrumen untuk Ahli Media 

Instrumen yang digunakan untuk ahli media berupa angket tertutup 

berisikan pertanyaan dengan poin-poin tertentu pada aspek yang berhubungan 

dengan media pembelajaran yaitu kriteria pewarnaan media, kriteria materi pada 

media dan desain media. 

Tabel 3.5: Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Media 

 

No Aspek Penilaian 

 Kriteria Pewarnaan Media 

1. Kombinasi warna media menarik 

2. Warna tidak mengganggu materi 

3. Warna pada media tahan lama dan tidak mudah rusak 

 Kriteria Materi pada Media 

4. Media yang dibuat sesuai dengan tema 

5. Penyajian materi pada media jelas dan mudah dipahami 

 Pemakaian Kata atau Bahasa 

6. Pemakaian dan penggunaan kata/bahasa sudah jelas 

7. Ukuran huruf pada media jelas 
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 Desain Media 

8. Desain tampilan orisinil 

9. Tampilan media menarik 

10. Media dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

11. Media mudah digunakan 

12. Media kuat dan tidak mudah rusak 

 

Total Keseluruhan 

Kritik dan Saran : 

 

 

 

 

b. Instrumen untuk Ahli Materi Tematik 

Instrumen yang digunakan untuk ahli materi berupa angket tertutup. Sama 

halnya dengan angket ahli media. Pada instrumen ahli materi berisikan poin-poin 

tentang aspek yang berhubungan dengan materi pembelajaran berupa RPP 

meliputi dari aspek pembelajaran, materi dan kebenaran isi. Poin-poin aspek 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan. 

Tabel 3.6: Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Materi Tematik 

 

No Aspek Penilaian 

 

 Materi 

1. Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan tema 

indahnya persahabatan. 

2. Kompetensi Dasar (KD)  mata pelajaran Matematika sesuai dengan tema indahnya 

persahabatan 

3. Kompetensi Dasar (KD)  mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan subtema 

sahabat satwa 

4. Kompetensi Dasar (KD)  mata pelajaran Matematika sesuai dengan subtema sahabat 

satwa 

5. Indikator Bahasa Indonesia sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Indonesia 

6. Indikator bahasa Indonesia sesuai dengan subtema sahabat satwa 

7. Indikator Matematika sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) Matematika 

8. Indikator Matematika sesuai dengan subtema sahabat satwa. 

9. Tujuan Pembelajaran sudah sesuai ABCD (Audience: siswa, Behavior: tingkah laku, 

Condition: kondisi, dan Degree: perbandingan) 

10. Materi Bahasa Indonesia pada media sesuai dengan tujuan pembelajaran 

11. Materi Matematika pada media sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 

Total Keseluruhan 

Kritik dan Saran : 
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c. Instrumen untuk Ahli Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan untuk ahli pembelajaran berupa angket tertutup 

berisikan pertanyaan dengan poin-poin tentang aspek pembelajaran 

(Instructional), kurikulum (curiculum), isi materi (conten of matter), interaksi 

(Interactional), dan umpan balik (Feedback). 

Tabel 3.7: Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Pembelajaran 

 

No. Aspek Penilaian 

 

 Pembelajaran (Instructional) 

1. Media digunakan untuk pembelajaran kelompok kecil dan kelompok besar 

2. Penggunaan judul manarik dalam materi pembelajaran yang dicapai dan membuat 

siswa bersemangat untuk belajar. 

 Kurikulum (Curiculum) 
3. Media relevan dengan materi yang harus dipelajari siswa 

4. Media sudah sesuai dengan kurikulum 2013 saat ini 

5. Tujuan disampaikan dengan jelas 

 Isi Materi (Conten of matter) 
6. Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat 

7. Isi materi sesuai dengan kompetensi inti (KI) 

8. Isi materi sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 

 Interaksi (Interactional) 
9 Media mudah dioperasikan/digunakan 

 Umpan Balik (Feedback) 
10. Pengguna tidak bosan menggunakan media 

11. Pengguna aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media 

 

Total Keseluruhan 

Kritik dan Saran : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8: Pedoman Pemberian Skor 

 

Skor 

 

Kategori 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

 

Nilai = Skor perolehan  x 100% 

                        4 
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d. Data Respon Siswa 

Data respon siswa yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat dari 

siswa terhadap produk yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Angket ini diisi 

oleh siswa pada akhir kegiatan setelah implementasi produk. Instrumen untuk 

pengguna ditinjau dari aspek pengoperasian atau penggunaan media, reaksi 

pemakaian, dan fasilitas pendukung atau tambahan. 

Tabel 3.9: Kisi-Kisi Instrumen untuk Siswa (Pengguna) 

 

No Aspek Penilaian 

 Pengoperasian atau penggunaan media 
1. Media mudah dioperasikan atau digunakan 

2. Petunjuk dari guru mengenai penggunaan media 

 Reaksi pemakaian (User reaction) 
3. Pengguna merasa senang menggunakan media 

4. Pengguna tidak bosan menggunakan media 

5. Pengguna bersemangat belajarnya setelah menggunakan media 

6. Pengguna paham dalam penyajian materi dengan menggunakan media 

7. Pengguna tertarik jika belajar di sekolah menggunakan media 

8. Pengguna ingin memiliki media ini 

9. Pengguna tertarik dengan tampilan media 

 Fasilitas pendukung atau tambahan (Supplementary material) 
10. Terdapat fasilitas pengetahuan tentang pengenalan hewan-hewan sirkus 

 

Keterangan 

Nilai : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Jumlah skor = skoring x jumlah pertanyaan x 100 % 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunkanan teknik analisis data dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

a.  Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas 

III-A SDN Punten 01 Batu, saran dan masukan dari para ahli yang digunakan 

untuk melakukan revisi terhadap rancangan produk. 
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b. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengumpulan 

data dari evaluasi para ahli validator menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

melakukan penyebaran angket. Berikut, berbagai aspek hasil analisis kuantitatif : 

 

1. Analisis Angket Validitas Ahli  

Angket validasi dianalisis dengan skala likert yang menggunakan skala 1 

sampai 4 dengan pedoman penilaian seperti pada tabel. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai suatu 

fenomena (Sugiyono, 2016:93) 

Kategori skor dalam skala likert dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.10 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi 

Skala  Kriteria terhadap produk 

 

1 Kurang setuju/kurang baik/kurang sesuai/kurang mudah/kurang paham/kurang 

menarik/kurang mengerti/kurang layak/kurang bermanfaat/kurang memotivasi/ kurang 

aktif. 

2 Cukup setuju/cukup baik/cukup sesuai/cukup mudah/cukup paham/cukup menarik/cukup 

mengerti/cukup layak/cukup bermanfaat/cukup memotivasi/ cukup aktif. 

3 Setuju/baik/sesuai/mudah/paham/menarik/mengerti/layak/bermanfaat/ memotivasi/ aktif. 

4 Sangat setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat paham/sangat 

menarik/sangat mengerti/sangat layak/sangat bermanfaat/sangat memotivasi/ sangat 

aktif. 

(Sumber: Sugiyono, 2016 : 93) 

 

Perolehan presentase data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan 

rumus dibawah ini: 

P  

Keterangan: 

P : Presentase skor yang dicari 

Σ : Jumlah jawaban yang diberi validator 

N : Jumlah skor maksimal 
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Hasl dari analisis lembar evaluasi yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran tematik untuk mengetahui kelayakan produk 

yang dikembangkan dengan menggunakan interpretasi sebagai berikut. 

Tabel 3.11: Interpretasi Skor Angket Validasi Produk 

 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

 

1. 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60≤x≤80% Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi 

4. 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010 : 35) 

Jika hasil evaluasi menunjukkan presentase kurang dari 60% maka produk 

dinyatakan tidak valid, maka perlu dilakukan revisi lebih mendalam terhadap 

produk yang dikembangkan. Sebaliknya, jika hasil validasi dan uji coba produk 

menunjukkan persentase lebih dari 61% maka produk tersebut mendapat tanggapan 

positif dari validator dan responden serta dapat dinyatakan layak untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

 

2. Analisis angket respon siswa  

Dalam mengolah data kuesioner (angket) respon siswa, jawaban-jawaban 

yang dihasilkan diukur menggunakan skala Guttman, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.12: Penilaian Skala Guttman 

 

Keterangan Skor  

 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sumber: Sugiyono, 2016:96) 
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Penghitungan presentase respon siswa dari data yang sudah dikumpulkan 

maka menggunakan rumus sebagai berikut: 

P      

Keterangan:  

P : Presentase skor yang dicari  

Σ  : Jumlah jawaban yang diberi siswa  

N : Jumlah skor maksimal. 

Hasil analisis angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon 

positif siswa terhadap produk yang dikembangkan dengan menggunakan 

interpretasi skor. 

Tabel 3.13 Interpretasi Skor Angket Respon Siswa 

 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

 

1. 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60≤x≤80% Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi 

4. 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35) 


