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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Penelitian pendidikan dan pengembangan lebih dikenal dengan istilah Research & 

Development (R & D). Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Sukmadinata, 2007:164). Menurut Gay, Mills, and Airasian (2009) dalam 

(Emzir, 2011:263) tujuan penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan 

atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif 

untuk digunakan di sekolah. Model yang dikembangkan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah mengacu pada model penelitian dan 

pengembangan/Research and Development (R & D) dari Borg and Gall. 

Borg and Gall (1988)  menyatakan bahwa, penelitian dan pengembangan 

(R & D) adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. Model tersebut mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain 

produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi 

produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk tahap akhir, (10) produksi masal 

(Sugiyono, 2010:409). 
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Menurut Sugiyono (2010:409) secara produseral langkah-langkah 

penelitian pengembangan R & D dari model Borg and Gall (1983) adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan/Research and 

Development (R & D) dari model Borg and Gall (1983). 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Pada bagian ini akan menjelaskan prosedur dan langkah-langkah 

penelitian pengembangan dari model Borg and Gall (1983) pada gambar 3.1. 

Prosedur dalam penelitian pengembangan menjelaskan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam membuat suatu produk, sesuai 

dengan model pengembangan yang digunakan. Prosedur pengembangan yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 
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3.2.1 Penelitian dan Pengumpulan Data 

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 dilakukan 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 Pemanasan 

Global di SMP Muhammadiyah 1 Malang. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

need assessment yakni sebagai berikut. 

a. Survei Lapangan  

Pada tahap ini peneliti melakukan survei lapangan/observasi di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara 

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

dihadapi selama pembelajaran IPA pada materi pemanasan global, metode 

mengajar dan media yang digunakan selama ini serta sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 24 Februari 2017. Data 

yang diperoleh peneliti pada tahap ini dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam 

mengumpulkan bahan materi yang akan disampaikan dalam media. 

b. Analisis RPP materi Pemanasan Global  

Hasil survei lapangan selanjutnya digunakan peneliti untuk melakukan 

analisis RPP pada materi Pemanasan Global 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, 
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KD dan indikator, dilakukan dengan melihat silabus kurikulum 2013 dan RPP 

yang diperoleh dari guru mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

3.2.2 Perencanaan 

Berdasarkan hasil Penelitian dan pengumpulan data diperoleh need 

assesment berdasarkan survei lapangan yaitu wawancara guru, siswa dan analisis 

RPP, maka selanjutnya dilakukan penjelasan substansi-substansi materi melalui 

studi pustaka terhadap beberapa sumber bacaan. Melalui studi pustaka peneliti 

mempelajari buku dari berbagai sumber, 2 buku, 1 buku guru Kurikulum 13 

Kemendikbud (2014), dan buku siswa Kemendikbud (2014). Konsep penting dari 

hasil penelitian dan pengumpulan data di jelaskan dengan studi pustaka sehingga 

dihasilkan konsep penting materi yang akan disampaikan dalam pengembangan 

media Kotak Udara Bumi (KODABU) yang kemudian dilanjutkan pada prosedur 

perencanaan media Kotak Udara Bumi (KODABU). 

Pada tahap perencanaan ini hal-hal yang dilakukan adalah 1) 

menentukan KD dan indikator, 2) menentukan konsep-konsep penting materi 

Pemanasan Global, 3) mendesain bentuk fisik media, 4) menyusun berbagai 

komponen pada isi pada media. 

3.2.3 Pengembangan Draf Produk 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah 

peneliti membuat desain produk yang akan dikembangkan. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian Research and Development bermacam-macam 

(Sugiyono, 2010:421). Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran visual 

dan tiga dimensi grafis. Dalam tahap ini desain media pembelajaran IPA yang 

dikembangkan digambarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Langkah-langkah Pengembangan Draf Produk 

Langkah-langkah dalam membuat desain produk, yaitu pertama, 

menentukan SK, KD, dan materi yang sesuai dengan pembelajaran apakah materi 

tersebut membutuhkan adanya media atau tidak, sehingga media yang 

dikembangkan dapat bermanfaat bagi guru maupun peserta didik. Kedua, 

menentukan jenis media yang sesuai, pemilihan jenis media perlu dilakukan agar 

materi yang disampaikan melalui media ini dapat diterima dengan baik oleh 

peserta didik. Ketiga, menyusun naskah rancangan pembuatan media, setelah 

pengembang menentukan jenis media, langkah selanjutnya adalah membuat 

naskah berupa langkah-langkah pembuatan dan cara kerja media. Keempat, 

langkah terakhir adalah membuat media yang dapat menarik perhatian siswa, 

materi dapat tersampaikan dengan baik dan media dapat difungsikan dengan baik 

pada saat pembelajaran. 

3.2.4 Uji Coba Lapangan Terbatas 

Uji coba dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu uji ahli dan uji coba lapangan 

awal/terbatas. Uji coba lapangan awal/terbatas ini dilakukan pada 15 siswa di 

kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang dari jumlah populasi 30 siswa. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. Hasil dari uji coba lapangan awal ini digunakan untuk memperoleh nilai 
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peningkatan penguasaan konsep dan efektivitas media pada uji coba lapangan 

awal. 

3.2.5 Merevisi Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas 

Revisi produk perlu dilakukan karena (1) uji coba yang dilakukan masih 

dalam skala kecil/terbatas, sehingga tidak mencerminkan situasi dan kondisi yang 

sesungguhnya, (2) dalam uji coba ditemukan kelemahan dan kekurangan dari 

produk yang dikembangkan (Emzir, 2011:274). Revisi produk dilakukan setelah 

melakukan uji coba lapangan awal/terbatas sehingga dapat dilakukan perbaikan, 

melalui hasil catatan lapang dan angket lembar observasi, saran, dan masukan-

masukan pada saat uji coba lapangan awal/terbatas.  

 

3.3    Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektivan media dalam 

menyampaikan materi pemanasan global. Adapun prosedur uji coba produk 

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 yang terdiri dari uji ahli oleh ahli materi dan 

ahli media dan uji coba terbatas dengan desain uji coba sebagai berikut: 

a. Metode dan Subyek Uji Ahli 

      Sebelum produk hasil pengembangan di uji cobakan maka terlebih 

dahulu divalidasikan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut: 
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1. Ahli Materi 

 Ahli materi berperan dalam menilai kesesuaian isi materi yang 

diberikan pada media KODABU dengan tujuan pembelajaran dan menilai 

konsep yang ada pada media KODABU. Ahli materi memvalidasi produk 

yang dikembangkan dengan menilai kelayakan aspek isi dan aspek 

kebahasaan dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang kompeten dalam materi Pemanasan Global 

yaitu bapak Dr. Abdul Kadir Rahardjanto, M.Si. (Lembar angket dapat dilihat 

pada lampiran 7). 

2. Ahli Media 

Ahli media berperan dalam memberikan penilaian dan saran 

mengenai penyajian dan tampilan media Kotak Udara Bumi (KODABU) yang 

sesuai dan tepat guna. Ahli media dalam prosesnya untuk memvalidasi media 

KODABU menilai kelayakan dari aspek penyajian dan aspek tampilan yaitu 

dosen dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah 

Malang yang kompeten dalam media pembelajaran yaitu Ibu Dr. Yuni 

Pantiwati, M.M., M.Pd. (lembar angket dapat dilihat pada lampiran 8). 

b. Metode Subjek Uji Coba Terbatas 

Setelah dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media selanjutnya 

dilakukan uji coba terbatas dan luas. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Peneliti mengambil 3 orang siswa 

secara acak pad akelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. Soal pretest 

diberikan sebelum menggunakan media oleh peneliti untuk digunakan sebagai 

acuan dasar tingkat kemampuan siswa. Berikutnya peneliti meminta siswa 
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mempelajari dan melihat peragaan media Kotak Udara Bumi (KODABU) dan 

buku panduan penggunaan media, setelah itu peneliti memberikan soal postest 

untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 

menggunakan media Kotak Udara Bumi (KODABU) (soal dapat dilihat pada 

lampiran 10). 

Media KODABU dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam materi pemanasan global diukur dengan cara membandingkan 

antara persentase capaian KKM siswa kelas VII di tahun ajaran sebelumnya yang 

masih menggunakan media konvensional dengan capaian KKM saat uji coba 

lapangan terbatas. Media Kotak Udara Bumi (KODABU) dapat dikatakan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pemanasan global apablia 

persentase capaian KKM uji coba lapangan terbatas lebih besar dari capaian KKM 

tahun ajaran sekolah sebelumnya pada materi Pemanasan Global. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba selama penelitian pengembangan media Kotak Udara 

Bumi sebagai berikut: 

a. Uji Coba Lapangan Terbatas 

Pada tahap uji coba skala kecil/terbatas dilakukan penerapan media ajar 

yang telah dikembangkan oleh peneliti di kelas VII dengan jumlah 15 siswa kelas 

VII adalah yang mencerminkan karakteristik populasi di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

Data yang diperoleh pada uji coba lapangan terbatas ini merupakan data 

akhir yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan 

produk dan menilai efektivitas media Kotak Udara Bumi (KODABU). 



38 

Berdasarkan hasil Uji coba lapang, maka peneliti melakukan revisi media Kotak 

Udara Bumi (KODABU). 

3.5 Jenis Data 

3.5.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil proses validasi yaitu dari ahli materi 

dan ahli media serta skor hasil tes obyektif pretest dan posttest siswa-siswi. Skor 

hasil penilaian validasi diperoleh dari angket yang diberikan kepada ahli materi 

dan,ahli media sedangkan skor hasil pretest dan posttest diperoleh dari test 

obyektif berupa soal pilihan ganda yang diberikan kepada siswa. 

3.5.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari proses wawancara penggalian potensi 

masalah/need assessment serta kritik, saran, tanggapan, dan masukan-masukan 

dari ahli media, ahli materi yang terdapat dalam kolom kritik dan saran pada 

angket validasi. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan pada saat proses penggalian potensi masalah/need 

assessment. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya 

dilakukan pengembangan media Kotak Udara Bumi (KODABU) materi 

pemanasan global di kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa serta memudahkan siswa dalam 

memahami proses dan penyebab terjadinya proses pemanasan global. Wawancara 

dilakukan pada penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan metode 
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wawancara tidak terstruktur dan dilakukan dengan berpedoman kepada lembar 

wawancara tidak terstruktur yang sudah disiapkan yang berisi beberapa 

pertanyaan mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru selama 

ini. 

3.6.2 Angket  

Peneliti menggunakan angket dalam penelitian ini, yaitu pada proses 

validasi oleh ahli materi dan ahli media. Angket pada proses validasi digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang kesesuaian isi/materi, kebahasaan, tampilan 

dan penyajian. Adapun sasaran angket validasi ditujukan untuk ahli materi dan 

ahli media. 

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. Berikut pembagian kisi-kisi 

instrumen untuk ahli materi dan ahli media: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen angket ahli materi 

No. Aspek Penelitian Indikator No. 

Item  

1. Aspek isi/materi 1. Kesesuaian materi dengan media 

yang dibuat 

2. Keakuratan konsep yang didapat 

dari media yang dibuat 

3. Kesesuaian dengan kebutuhan 

pembelajaran pada materi 

pemanasan global  

4. Kebenaran substansi materi 

5. Ketepatan penggunaan 

simbol/lambang/tiruan sesuai 

dengan realita yang ada 

6. Kesesuaian ilustrasi yang 

disampaikan dengan realita yang 

ada 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

(Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan) 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen angket ahli media 

No. Aspek Penelitian Indikator No. 

Item  

1. Aspek Tampilan  

 

1. Tata letak isi di dalam media 

2. Komposisi 

3. Kualitas fisik/bagian luar media 

4. Kualitas bagian isi di dalam media 

5. Kebermanfaatan bagian isi di 

dalam media 

1 

2 

3 

4 

5 

(Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan) 

Skala pengukuran yang digunakan untuk angket diatas adalah rating 

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

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan media 

Kotak Udara Bumi (KODABU) 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 3.3: 
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Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi  

Skor Ahli Materi Ahli Media 

5 Sangat Sesuai, Sangat Sudah, Sangat Mudah, 

Sangat Berawal Dari, Sangat Meliputi, Sangat 

Paham  

 

Sangat Menarik, Sangat 

Jelas, Sangat Sesuai, 

Sangat Mudah Dipahami, 

Sangat Alternatif,Sangat 

Mudah Digunakan, Sangat 

Aman, Sangat Fleksibel, 

Sangat Memotivasi, Sangat 

Interaktif, Sangat Layak  

 

4 Sesuai, Sudah, Mudah, Berawal Dari, Meliputi, 

Paham 

Menarik, Jelas, Sesuai, 

Mudah Dipahami, 

Alternatif, Mudah 

Digunakan, Aman, 

Fleksibel, Memotivasi, 

Interaktif, Layak  

 

3 Cukup Sesuai, Cukup Sudah, Cukup Mudah, 

Cukup Berawal Dari, Cukup Meliputi, Cukup 

Paham  

 

Cukup Menarik, Cukup 

Jelas, Cukup Sesuai, 

Cukup Mudah Dipahami, 

Cukup Alternatif, Cukup 

Mudah Digunakan, Cukup 

Aman, Cukup Fleksibel, 

Cukup Memotivasi, Cukup 

Interaktif, Cukup Layak  

 

2 Kurang Sesuai, Kurang Sudah, Kurang Mudah, 

Kurang Berawal Dari, Kurang Meliputi, 

Kurang Paham  

 

Kurang Menarik, Kurang 

Jelas, Kurang Sesuai, 

Kurang Mudah Dipahami, 

Kurang Alternatif, Kurang 

Mudah Digunakan, Kurang 

Aman, Kurang Fleksibel, 

Kurang Memotivasi, 

Kurang Interaktif, Kurang 

Layak  

 

1 Tidak Sesuai, Tidak Sudah, Tidak Mudah, 

Tidak Berawal Dari, Tidak Meliputi, Tidak 

Paham  

 

Tidak Menarik, Tidak 

Jelas, Tidak Sesuai, Tidak 

Mudah Dipahami, Tidak 

Alternatif, Tidak Mudah 

Digunakan, Tidak Aman, 

Tidak Fleksibel, Tidak 

Memotivasi, Tidak 

Interaktif, Tidak Layak  

 

(Sumber: Sugiyono, 2012) 
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3.6.3 Lembar Tes Penguasaan Konsep 

Lembar tes penguasaan konsep digunakan pada tahap uji coba lapangan 

luas.  Lembar tes penguasaan konsep digunakan untuk menilai efektivitas media 

Kotak Udara Bumi (KODABU) dalam pembelajaran dan melihat peningkatan 

penguasaan konsep siswa pada materi Pemanasan Global. Tes yang diberikan 

terdiri dari dua kali test, yaitu sebelum proses belajar dengan menggunakan media 

KODABU (pretest) dan setelah proses belajar dengan menggunakan media 

KODABU (postest) yang dilakukan pada uji coba lapangan terbatas. Dari hasil tes 

akan diketahui nilai keefektivan media melalui perhitungan score. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian dan 

memerlukan adanya ketelitian dari peneliti. Oleh karena itu, harus dipilih dengan 

baik agar data yang diperoleh valid. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapang, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2010:334).   

Tujuan peneliti melakukan analisis data agar dapat menginterpretasikan 

segala hasil penelitian dalam bentuk uraian/penjelasan kemudian diinformasikan 

kepada masyarakat luas. Pemecahan masalah dilakukan dengan teknik analisis 

data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang 

digunakan antara lain: 
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3.7.1 Analisis Data Kuantitatif 

a. Analisis Data Hasil Validasi 

Analisis data kuantitatif diperlukan dalam menganalisis data hasil 

validasi ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data kuantitatif yang 

digunakan untuk menganalisis data hasil validasi ahli materi dan ahli media 

adalah dengan menggunakan perhitungan rata-rata jawaban angket validasi yang 

menggunakan skala likert. Skala likert yang digunakan terdiri lima kategori 

seperti tabel 3.4. 

Tabel 3.4 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  
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Prosentase ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

 
      

Keterangan: 

P = Persentase 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N = Total skor maksimal 

Pemberian kesimpulan dan pengambilan keputusan tentang kualitas 

produk media Kotak Udara Bumi (KODABU) ini akan menggunakan konversi 

tingkat pencapaian dengan skala likert yaitu dengan skor penilaian 1 sampai 5. 

Hasil analisis data tersebut kemudian ditafsirkan dan disimpulkan berdasarkan 

pada kriteria klasifikasi penilaian tentang kualitas produk media Kotak Udara 

Bumi (KODABU) ini menggunakan kriteria yang diadaptasi dari Suwarsiono 

(2011) seperti tabel 3.5 dibawah ini. 

Tabel 3.5 Persentase Kriteria Penilaian Kelayakan Media  

Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

81%-100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu revisi 

61%-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

41%-60% Cukup Baik Kurang layak, perlu direvisi 

21%-40% Kurang Baik Tidak layak, perlu revisi 

<20% Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

(Arikunto, 2010) 

b. Analisis Data Hasil Uji Tes Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep terhadap pembelajaran menggunakan media Kotak 

Udara Bumi (KODABU) dibatasi pada aspek kognitif. Hasil penguasaan konsep 
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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 lapangan 

terbatas untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi Pemanasan 

Global.  

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) 

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) 

          ∑x  = jumlah dari nilai pretest atau posttest 

          N    = jumlah responden/siswa (Arikunto, 2010)  

c. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk menganalisis angket validasi ahli 

materi dan ahli media yang datanya berupa saran, kritik dan tanggapan dari 

validator digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau revisi 

terhadap media Kotak Udara Bumu (KODABU). 

 


