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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan 

menemukan jawaban, dan sangat diperlukan model penelitian yang tepat agar 

hasil penelitian dapat tercapai. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

kereta kata ini menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model 

instruksional ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation). Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran 

yang sistematik. Model ini merupakan salah satu model penelitan pengembangan 

yang dapat digunakan dalam penelitian berfungsi untuk membantu menghasilkan 

suatu produk dan untuk menguji keefektifan sebuah produk pembelajaran. 

Sugiyono (2015: 407).  

Menurut Mulyatiningsih (2011: 199) model penelitian dan pengembangan 

ADDIE lebih lengkap, lebih rasional dan dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan. Peneliti menggunakan model ADDIE karena model ini 

memiliki langkah-langkah praktis pada setiap tahapan dan juga melakukan 

evaluasi pada setiap tahapnya. Model ADDIE menghasilkan bahan ajar untuk 

pelatihan jangka pendek atau berkesinambungan. 

       Model ADDIE merupakan model untuk desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain yang sederhana dan mudah 

dipelajari. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti memilih model ADDIE. 

Model ADDIE ini memiliki lima tahapan kegiatan, diantaranya yaitu tahap 
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analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap 

evaluasi. Kelima tahapan tersebut perlu dilakukan secara sitemik dan sistematik. 

 
Gambar 3. 1 Tahapan Teori ADDIE 

Sumber: Tegeh (2014:42) 

 

Penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti pada 

penelitian pengembangan ini yaitu pengembangan suatu produk media 

pembelajaran berbentuk papan seng yang bergambar kereta dan dapat ditempeli 

oleh magnet pada kartu yang bergambar gerbong ada huruf-huruf. Kemudian 

huruf-huruf magnet tersebut dapat disusun pada kereta sehingga membentuk suku 

kata dan kata yang akan dibaca oleh siswa. Media ini memuat pembelajaran 

tematik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika yang akan 

diterapkan pada siswa kelas I di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Sebagaimana telah disebutkan pada poin-poin sebelumnya bahwa model 

ADDIE ini memiliki lima prosedur tahapan kegiatan, berikut paparan tahap-tahap 

model ADDIE dalam pengembangan media Kereta Kata: 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan tahap awal dalam model ADDIE. Tahap ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dalam 

mengembangkan suatu media pembelajaran atau disebut dengan analisis 

kebutuhan di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. Terdapat tiga hal 

penting didalamnya. Pertama kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh 

siswa, kedua bagaimana karakteristik dan keadaan siswa yang akan 

menggunakan produk pengembangan. Kemudian materi-materi pokok, 

submateri yang perlu dikembangkan di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten 

Malang. 

Tahap analisis ini mencakup tentang pemahaman yang berkaitan dengan 

kebutuhan terhadap progam yang akan dikembangkan, tujuan pembelajaran, 

kompetensi pembelajaran, situasi pembelajaran, indikator pencapaian, dan 

butir penilaian yang digunakan sebagai penentu kriteria. Tahapan analisis 

menggunakan metode observasi dan wawancara dengan guru wali kelas I SD 

Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. 

Peneliti menganalisis masalah yang melatarbelakangi munculnya 

pengembangan media kereta kata ini. Saat proses pembelajaran membaca 

permulaan pada siswa kelas I masih didominasi oleh kegiatan yang berpusat 

pada guru yaitu banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa 
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kurang aktif. Guru juga jarang menggunakan media pembelajaran saat proses 

pembelajaran, hal ini lah yang dapat menyebabkan pembelajaran menjadi 

membosankan. Setelah menganalisis masalah, peneliti akan merancang media 

menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi materi yang 

akan dimuat dan mendesain media kereta kata. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Inti dari tahap perancangan adalah kegiatan yang menjabarkan desain atau 

perancangan ke dalam bentuk fisik untuk menyelesaikan tahap analisis 

sehingga penelitian ini menghasilkan prototype produk pengembangan. 

Peneliti akan membuat hal yang dibutuhkan sebagai acuan seperti untuk 

siapakah media pembelajaran ini dirancang (siswa), kemampuan apa yang 

ingin dipelajari dan dicapai (kompetensi serta materi), bagaimana 

menentukan tingkat pencapaian siswa (asesmen dan evaluasi), bagaimana 

materi dapat dipelajarkan (strategi pembelajaran). 

Tahap perancangan media pembelajaran Kereta Kata ini dilakukan 

dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada tahapan 

perancangan dibuat kerangka acuan, butir penilaian dan juga deskripsi 

kegiatan yang disusun menjadi storyboard. Storyboard merupakan penulisan 

draaf produk awal media pembelajaran atau gambaran media pembelajaran 

yang akan dibuat. Setelah pembuatan media, peneliti menyiapkan materi yang 

sesuai, dan menyusun pertanyaan atau soal beserta kunci jawabannya. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap ketiga dari model penelitian dan pengembangan ADDIE adalah 

tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini bertujuan untuk 
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merealisasikan kerangka yang masih berupa konsep pada tahap desain. 

Langkah dari tahap pengembangan antara lain menggabungkan metode, 

media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dan telah dipersiapkan untuk 

digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Bebapa hal yang harus dilakukan pada tahap perancangan seperti 

pemilihan materi sesuai dengan karakteristik dan tuntutan kompetensi, 

strategi pembelajaran, dan metode asesmen serta evaluasi yang akan 

digunakan dalam pengembangan (I Made Tegeh, 2014:43). Media 

pembelajaran Kereta Kata dibuat oleh peneliti sesuai dengan desain yang 

ditetapkan kemudian akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. 

Hasilnya berupa komentar, saran, dan masukaan yang digunakan sebagai 

dasar untuk dilakukannya revisi terhadap media yang dikembangkan. 

Kevalidan media yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media digunakan 

untuk mengukur kelayakan media kereta kata. Setelah media Kereta Kata 

dikatakan valid, maka peneliti akan menguji cobakan pada siswa kelas I SD 

Negeri 2 Girimoyo Kabupaten Malang. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini hasil pengembangan yang diterapkan dalam 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas  pembelajaran 

yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran (I Made 

Tegeh, 2014:43). Langkah yang dilakukan dalam tahap implementasi ini 

adalah setelah dilakukan validasi dan revisi produk media pembelajaran 

Kereta Kata, maka media pembelajaran ini siap untuk diuji cobakan. 

Mengaplikasikan media pembelajaran Kereta Kata secara langsung kedalam 
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proses pembelajaran di kelas I SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang 

pada satu siswa, kemudian pada kelompok kecil dan kelompok besar.  

Menguji cobakan di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang untuk 

meninjau seberapa layak dan efektif media pembelajaran Kereta Kata yang 

dikembangkan dan juga untuk mengetahui respon siswa terhadap media 

pembelajaran agar dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Peneliti 

berperan sebagai observation dengan bantuan guru kelas untuk 

mengaplikasikan produk pengembangan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluations) 

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi adalah tahap yang sangat penting. 

Tahap evaluasi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan 

penyempurnaan media pembelajaran yang masih memiliki kekurangan 

setelah media pembelajaran diaplikasikan secara langsung saat proses 

pembelajaran, sehingga media tersebut efektif untuk digunakan dalam poses 

pembelajaran di kelas I SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap evaluasi adalah melakukan evaluasi program 

pembelajaran dan juga evaluasi respon siswa serta hasil belajar siswa. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian dan pengembangan media ini dilaksanakan di SD Negeri Girimoyo 

02 Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 37, Girimoyo, 

kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang. Rencana penelitian dilakukan pada 

semester genap dibulan Juli tahun 2018. Adapun subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas I SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang yang berjumlah 46 

siswa, yaitu terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian 
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melalui proses kelompok kecil dan kelompok besar. Objek penelitian ini adalah 

10 (sepuluh) anak dikelas I SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data informasi penting sebanyak-banyaknya yang 

dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh guru dan sekolah 

selaku subjek penelitian dan informasi mengenai analisis kebutuhan dalam 

penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data terhadap subjek penelitian. Observasi dilakukan di SD 

Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang tepatnya pada siswa kelas I yang 

berjumlah 46 siswa dan juga dengan guru wali kelas I. Kegiatan ini dilakukan 

untuk melihat dan mengamati secara langsung aktivitas yang dilakukan siswa 

saat pembelajaran dan masalah yang sedang terjadi dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung 

kondisi real dikelas dan masalah yang terjadi dikelas sehingga dapat 

memberikan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan di lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden/subjek yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit 
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(Sugiyono, 2017:137). Wawancara dilakukan kepada guru kelas I dan siswa 

kelas I SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. Wawancara ini digunakan 

untuk mencari dan menggali keterangan yang jelas tentang kemampuan 

membaca permulaan siswa kelas I SD pada pembelajaran tematik.  

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyajikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2017:142). Pada penelitian pengembangan media Kereta Kata ini 

peneliti menggunakan angket untuk kegiatan validasi materi dan validasi media 

yang akan diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan juga 

kepada siswa guna mengetahui kevalidan dari media yang dikembangkan 

dalam penelitian ini. Angket yang akan diberikan berupa pertanyaan yang 

disertai dengan pemberian skor. 

Kegiatan validasi sangat perlu dilakukan guna kebaikan hasil penelitian 

pengembangan yang akan dilaksanakan. Penjabaran validasi produk media Kereta 

Kata oleh masing-masing ahli dalam penelitian pengembangan yang akan 

dilaksanakan telah dijabarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. 1 Subyek Validasi Media Pembelajaran 

No. Validasi/Subjek Uji Coba Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen Media Pembelajaran Lulusan S2 PGSD Ahli Media 

2. Dosen Mata Kuliah Bahasa 

Indonesia 

Lulusan S2 Ahli Materi 

3. Guru Kelas I Lulusan S1-S2 Ahli Pembelajaran 

4. Siswa Kelas I Siswa  Responden 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

4. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data berupa dokumen, foto atau video dalam kegiatan 

penelitian yang berlangsung saat proses pembelajaran. Pengambilan 
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dokumentasi dengan menggunakan video recorder dan kamera serta dilengkapi 

dengan perekam suara. 

E. Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan seperangkat atau alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitiannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan penelitian 

lebih sistematis dan mudah. Instrumen penelitian dijadikan sebagai panduan dan 

sumber dalam mengumpulkan informasi selama penelitian. Instrumen penelitian 

pengembangan yang digunakan untuk menggumpulkan data pada pengembangan 

media pembelajaran Kereta Kata pada materi membaca permulaan di kelas I 

sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi disusun untuk digunakan sebagai panduan dalam 

melaksanakan observasi langsung terhadap permasalahan di lapangan yaitu 

kemampuan membaca permulaan siswa kelas I dan ketersediaan media 

pembelajaran di dalam kelas. Lembar observasi berisi list tentang pembelajaran 

yang akan diteliti, pada saat observasi list tersebut diberikan penanda centang 

jika terlihat pada saat kegiatan di lapangan dan apabila tidak terjadi atau tidak 

muncul saat kegiatan diberikan penanda yang berbeda. Adanya pedoman 

observasi diharapkan setelah melakukan observasi didapatkan data kondisi 

objektif lapangan dan menemukan masalah yang akan diteliti.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan wawancara yang 

digunakan untuk bahan wawancara mengenai analisis kebutuhan penelitian. 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur 
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yang berisi beberapa list pertanyaan yang akan ditujukan kepada guru kelas I 

yang mengetahui proses belajar pembelajaran di dalam kelas dan juga 

mengetahui karakteristik setiap siswa kelas I SD Negeri Girimoyo 02 

Kabupaten Malang dan beberapa siswa sebagai subjek penelitian.  

Contoh kasar beberapa poin dalam pedoman wawancara yaitu pertanyaaan 

seputar kesulitan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, sarana dan 

prasarana yang telah dimiliki sekolah, penggunaan media dan metode 

pembelajaran dan lain-lain. 

3. Pedoman Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyajikan beberapa 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk segera dijawab, pertanyaan yang 

disajikan harus jelas, singkat, dan tidak terlalu banyak. Lembar angket dalam 

penelitian pengembangan ini digunakan untuk memperoleh data dan menguji 

validitas kelayakan media pembelajaran kereta kata yang dapat dilihat dari 

hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran atau guru kelas 

dan juga siswa kelas I SDN Girimoyo 02 Kabupaten Malang. Sebelum 

membuat instrumen pengumpulan data terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 

instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Pedoman Kuisioner (Angket) Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 

1. Relevansi Materi 

Pembelajaran 

1. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar 

2. Kesesuaian materi dengan Indikator 

3. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

4. Ketepatan konsep materi 

5. Kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

perkembangan kognitif siswa 

6. Media berisi materi yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang dicapai 

7. Materi yang disajikan runtut dan mudah 

dipahami 

8. Kebermanfaatan materi 

9. Kejelasan topik pembelajaran. 

10. Keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari 
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siswa 

2. Bahasa  11. Kesesuaian bahasa dengan PUEBI 

12. Kata yang digunakan sesuai dengan EYD 

13. Kejelasan petunjuk penggunaan 

3. Pembelajaran 14. Siswa memperolah pemahaman materi dari media 

15. Media membuat materi lebih mudah dipahami 

siswa 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Pedoman Kuesioner (Angket) Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Desain Media 

 

 

 

 

 

 

 

Konten Media 

 

 

Penyajian Media 

1. Kemenarikan tampilan media 

2. Kemenarikan warna media 

3. Kemenarikan gambar yang digunakan dan sesuai dengan 

karakteristik siswa 

4. Kesesuaian penempatan gambar 

5. Ketepatan pemilihan jenis dan ukuran huruf 

6. Ketepatan ukuran gambar 

7. Kejelasan gambar 

8. Kemudahan memahami materi yang ada dalam media 

9. Ketepatan konsep media dengan materi 

10. Kejelasan petunjuk penggunaan 

11. Media bersifat aman dan mudah digunakan 

12. Media praktis dan memungkinkan dibawa kemana-mana 

13. Media mempermudah siswa dalam proses pembelajaran 

14. Media dapat digunakan pada kelompok kecil dan 

kelompok besar 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Tabel 3. 4 Kisi-kisi Pedoman Kuesioner (Angket) Ahli Pembelajaran 

No. 

Aspek Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

Relevansi Materi 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa  

 

Pembelajaran 

 

 

1. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar 

2. Kesesuaian materi dengan Indikator 

3. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

4. Kesesuaian media dengan materi 

5. Ketepatan konsep materi 

6. Materi yang disajikan runtut dan mudah dipahami 

7. Media berisi materi yang sesuai dengan kompetensi 

dasar dan indikator yang dicapai 

8. Kebermanfaatan materi 

9. Kejelasan topik pembelajaran 

10. Keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari 

11. Kesesuaian bahasa dengan PUEBI 

12. Kesesuaian bahasa dengan siswa 

13. Kejelasan petunjuk penggunaan 

14. Media mudah dioperasikan 

15. Tampilan mdia menarik 

16. Media membuat materi lebih mudah dipahami siswa 

17. Pembelajaran membuat siswa menjadi semangat dan 

aktif 

18. Media aman digunakan 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Tabel 3. 5 Kisi-kisi Kuesioner (Angket) Siswa dalam menggunakan media 

No Aspek Indikator 

1. Motivasi belajar  a. Minat belajar Peserta didik 

b. Perhatian Peserta didik 

2. Kemudahan Pemakaian a. Kemudahan menggunakan media 

b. Kemudahan memahami materi 

3. Kemenarikan Tampilan a. Kualitas tampilan 

b. Memberi daya tarik kepada peserta didik 

4 Kebermanfaatan  a. Memberikan dampak positif bagi peserta didik 

b. Menambah keterampilan belajar peserta didik 

(Sumber : Saidah, 2015) 

 

Instrumen berikutnya ialah rating scale yang digunakan untuk menentukan 

jawaban dari angket validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

pembelajaran. Ratting scale digunakan oleh responden untuk menjawab salah 

satu pertanyaan yang ada pada angket jawaban kunatitatif yang telah 

disediakan (Sugiyono, 2017:98). Berikut skor dalam ratting scale: 

Tabel 3. 6 Kategori Penilaian paada ratting scale 

No. Skor Tingkat 

Pencapaian 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 

4 

3 

2 

1 

80 – 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

<20% 

Kriteria telah terpenuhi, berarti sangat baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti cukup baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti kurang baik, menarik, sesuai 

Kriteria tidak terpenuhi, berarti sangat tidak baik, sangat 

kurang sesuai, sangat kurang menarik 

(Sumber: Sugiono, 2017:98) 

4. Pedoman Dokumentasi 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan alat 

berupa kamera handphone. Digunakan untuk mengumpulkan data atau 

gambar pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi berisi tentang foto 

profil sekolah yang dijadikan sebagai subjek penelitian pengembangan, 

kegiatan wawancara, kegiatan penelitian, rancangan media pembelajaran 

(prototype), produk akhir media pembelajaran, validasi media dan lain-lain 

yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan media kereta kata pada 

materi membaca permulaan di kelas I sekolah dasar. Dokumentasi lain 
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yang digunakan oleh peneliti ialah hasil rekaman suara pada saat 

melakukan wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Bogdan dalam Sugiyono (2017: 244). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246) dengan langkah-langkah 

kegiatan analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.  

Penelitian pengembangan media kereta kata ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh melalui kritik dan saran maupun dalam ujicoba skala 

kecil dan skala besar, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penilaian 

para ahli dan hasil angket siswa. 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terhadap 

guru kelas I dan juga beberapa siswa kelas I, tes awal dan dokumentasi 

berdasarkan kategori masalah penelitian. Kemudian dilakukan reduksi data 

yaitu proses kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian, menggolongkan dan 

membuang data yang tidak diperlukan. Kegiatan analisis berikutnya yaitu 

penyajian data yang diperoleh, data yang diperoleh digunakan sebagai dasar 
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untuk mengembangkan media kereta kata. Kegiatan ini dilakukan untuk 

membantu dalam memberikan tindakan dan membuat penarikan kesimpulan.  

2. Teknik  Analisis Data Kuantitatif 

Data yang telah diperoleh dari hasil analisis kebutuhan masih berupa 

data mentah yang kemudian perlu diolah kembali dan di analisis 

menggunakan teknik analisis kuantitatif. Pengecekan kembali data-data dapat 

diartikan sebagai kegiatan triangulasi data. Penelitian pengembangan media 

kereta kata ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang digunakan untuk menguji 

keabsahan data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan guru kelas I dan siswa kelas I SD Negeri Girimoyo 02 

Kabupaten Malang. 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama tetapi 

teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

skala likert 1-4, dimana setiap angka pada skala disertai kriteria untuk 

memudahkan penilaian. Peneliti harus menentukan nilai rata-rata dari setiap 

validator dengan menghitung jumlah nilai setiap aspeknya. Hal tersebut dapat 

diperhitungkan dengan rumus dari Wulandari (2016:56) sebagai berikut: 

Gambar 3. 2 Rumus Perhitungan kategori hasil validasi 

 

Keterangan:  

P = presentase skor yang dicari 

∑x = jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

N = jumlah skor maksimal 

P =  x 100% 
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       Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, kemudian nilai 

dikonversikan menjadi data. Kevalidan yang ditentukan berdasarkan interval 

penentuan tingkat kevalidan pada tabel berikut: 

Tabel 3. 7 Tingkat Kevalidan Media Pembelajaran 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi  Keterangan  

85,01% - 100% Sangat Valid Sangat layak, tanpa revisi 

70,01% - 85% Valid Layak, tidak perlu revisi 

50,01% - 70,00% Cukup Valid Kurang layak, perlu revisi 

01,00% - 50% Kurang alid Tidak layak, perlu revisi 

 (Sumber: Akbar,2013:41) 

 

       Pengembangan media kereta kata pada materi membaca permulaan di 

kelas I sekolah dasar dikatakan valid dan baik digunakan dalam proses 

pembelajaran apabila hasil dari validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

pembelajaran atau guru kelas memperoleh ≥ 60% dan ≥ 80% perolehan 

presentase skor. 

       Pengujian atau validasi angket yang tertera pada materi dan media 

pembelajaran digunakan skala likert yang mempunyai gradasi penilaian dari 

sangat positif hingga yang sangat negative. Berikut adalah penilaian yang 

diisikan pada validasi angket: 

Tabel 3. 8 Kriteria Angket dan Skala likert 

No. Skor  Kriteria  

1 Skor 4 Layak  

2 Skor 3 Cukup Layak 

3 Skor 2 Kurang Layak 

4 Skor 1 Tidak Layak 

(sumber: Arikunto,2007:35) 
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