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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di tetapkan pada penelitian ini yaitu mengacu pada

jenis penelitian pengembangkan (Research and Development), metode penelitian 

ini di gunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk ( Sugiyono, 2016:297). Sedangkan Penelitian pengembangan menurut ( 

Setyosari, 2010:194) adalah suatu proses yang di pakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan, penelitian ini mengikuti suatu langkah – langkah 

penelitian secara siklus. Dalam hal ini peneliti akan mengembangkan sebuah 

produk media pembelajaran, yaitu media pembelajaran abakus berhitung perkalian  

yang akan di gunakan untuk materi perkalian sebagai penjumlahan berulang pada 

siswa kelas II. 

B. Model Pengembangan

Model yang digunakan peneliti dalam penelitian pengembangan media

abakus berhitung perkalian yaitu menggunakan model ADDIE (analyze, design, 

development, implementation, evaluation), model ADDIE memiliki lima tahapan 

prosedur yang di susun secara terprogram dengan urut - urutan kegiatan yang 

sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran (Tegeh, 

2014:40) mudah untuk di pahami dan implementasikan sebagai upaya pemecahan 

masalah belajar yang berkaitan dengan sumber dan media pembelajaran. 
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C.  Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Penelitian model ADDIE memiliki 5 tahapan yang tersusun secara 

sitematis diantaranya sebagai berikut: (1) tahap analisis, (2) tahap perancangan, (3) 

tahap pengembangan, (4) tahap implementasi, (5) tahap evaluasi. Yang dapat di 

jabarkan kedalam bentuk bagan seperti di bawah ini:  

Gambar:3.1 Langkah – Langkah Penelitian Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: Tegeh(2014:42) 
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Berikut merupakan penjelasan dari langkah – langkah yang akan di lakukan 

peneliti pada saat penelitian: 

1) Tahap 1 Analisis (Analyze) 

Tahap analisis dapat di lakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada guru wali kelas II dan observasi di SDN Purwantoro 02 malang, dari 

hasil wawancara dan observasi dapat di ketahui bahwa siswa masih kesulitan 

ketika melakukan operasi hitung perkalian, peserta didik masih menggunakan 

jari – jari tangan mereka sebagai alat bantu menghitung namun masih banyak 

di temukan peserta didik yang mengalami kebinggungan untuk menghitung 

hasil operasi hitung perkalian saat mereka menghitung dengan menggunakan 

jari. 

Kesulitan yang di alami siswa bukan hanya pada tahap menghitung 

soal perkalian saja, tetapi juga untuk memahami materi perkalian sebagai 

penjumlahan berulang, sehingga guru perlu menjelaskan materi tersebut 

secara berulang – ulang, tidak adanya media pembelajaran yang di gunakan 

oleh guru ketika kegiatan belajar terutama pada materi perkalian membuat 

siswa semakin kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menemukan jawaban dengan benar ketika guru memberikan soal- soal 

perkalian, serta dengan tidak adanya media pembelajaran yang di gunakan 

maka proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang 

ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar. 
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2) Tahap 2 Perancangan (Design) 

Tahap perancangan dapat di mulai dengan merancang sebuah 

produk media pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi inti, 

kompetensi dasar, materi, penyusunan bentuk kasar dari media yang akan 

di kembangkan, dan menyusun kompenen – kompenen yang akan 

digunakan untuk pembuatan media sehingga dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang dapat di manfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan yang 

ada di lapangan. 

3) Tahap 3 Pengembangan (Development) 

Langkah yang di lakukan pada tahap pengembangan, yaitu 

mengubah bentuk rancangan kedalam bentuk fisik atau membuat media 

pembelajaran abakus berhitung perkalian secara realnya, dengan mengacu 

pada rancangan yang telah di buat sebelumnya yang kemudian di uji 

cobakan ke ahli media dan ahli materi untuk mendapatkan masukan dan 

saran, saran dan masukan yang di berikan oleh ahli media dan materi 

berguna sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan terhadap media 

abakus berhitung perkalian serta dapat mengukur kevalidan media sehingga 

media dapat dikatakan layak untuk di implementasikan di lapangan.  

4) Tahap 4 Implementasi (Implementation)  

Langkah yang di lakukan pada tahap implementasi yaitu, mencoba 

menerapkan media abakus berhitung perkalian yang sebelumnya sudah di 

buat yang kemudian di validasikan ke ahli media dan ahli materi serta 

melakukan revisi terhadap media abakus berhitung perkalian sehingga 

media layak untuk di uji cobakan di lapangan. 
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Kegiatan pada tahap implementasi yaitu, media akan di uji cobakan 

di SDN Purwantoro 2 Malang pada kelas II, ujicoba rencananya akan di 

lakukan selama dua hari yang melibatkan kelompok besar dan kelompok 

kecil, untuk kelompok kecil di pilih enam orang sebagai subjek uji cobanya 

dengan memperhatikan tingkat intelektualnya yaitu masing – masing dua 

peserta didik mewakili tingkat intelektual rendah, sedang dan tinggi.  

Kemudian di lanjutkan dengan uji coba kelompok besar yang 

melibatkan seluruh peserta kelas II kecuali yang pada hari sebelumnya 

sudah mengikuti kelompok kecil tidak di ikut sertakan ke kelompok besar. 

Uji coba yang di lakukan pada kelompok besar dan kecil memiliki tujuan 

untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media abakus berhitung 

perkalian serta untuk di uji cobakan ke ahli pembelajaran untuk memberikan 

masukan dan saran terhadap media abakus berhitung perkalian sebagai 

pedoman revisi apabila di perlukan adanya revisi lagi, serta untuk 

mengetahui tingkat keefektifan media dalam pembelajaran. 

5) Tahap 5 Evaluasi (Evaluation) 

Kegiatan evaluasi dan revisi ini sebenarnya sudah dimulai pada saat 

adanya saran dan masukan serta dilakukanya perbaikan terhadap media 

abakus berhitung perkalian sesuai dengan saran dan masukan dari ahli 

media dan ahli materi, serta pada saat uji coba di lapangan atau pada tahap 

implementasi juga di dapatkan saran dan masukan dari ahli pembelajaran 

dan dapat dilihat dari respon siswa terhadap media abakus berhitung 

perkalian. 
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D. Waktu dan tempat 

 Penelitian pengembangan (Research and development) di lakukan di sekolah 

SDN Purwantoro 2 Malang yang melibatkan seluruh peserta didik kelas II, 

penelitian di laksanakan pada semester II tahun pelajaran 2017/2018. 

E. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan ini dengan 

cara melakukan wawancara, observasi, pengisian angket dan dokumentasi. Untuk 

penjabaran mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data, dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini di laksanakan pada tanggal 

13 november 2017 di maksudkan untuk mencari tahu permasalahan apa yang di 

alami oleh peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar dan mata pelajaran apa 

yang dirasa paling sulit bagi peserta didik serta materi apa yang dirasa sulit untuk 

di pahami, dari wawancara yang di lakukan dapat di ketahui juga metode dan media 

apa yang telah di gunakan oleh guru serta kendala apa yang di hadapi oleh guru 

pada saat  kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

2. Observasi  

Observasi di lakukan dua kali diantaranya: observasi awal yaitu observasi 

yang dilakukan sebelum melakukan penelitian dan observasi pada saat penelitian 

sedang berlangsung. 
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Observasi awal yang dilakukan pada tanggal 13 november 2017 ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan temuan- temuan yang ada di lapangan 

terkait dengan permasalahan kegiatan belajar mengajar di kelas II SDN Purwantoro 

2 Malang terutama pada materi perkalian yang nantinya dari data observasi awal 

dan wawancara yang telah di lakukan dapat di temukan solusi atas permasalahan 

yang ada di lapangan. 

Sedangkan observasi yang kedua di lakukan pada saat peneliti melakukan 

penelitian, observasi ini di maksudkan untuk mengetahui keaktifan siswa dan 

respon siswa setelah adanya media abakus berhitung perkalian yang nantinya dari 

data yang di peroleh dapat membantu peneliti dalam mengolah data. 

3. Pengisian angket 

Pengisian angket di lakukan untuk memperoleh data. Angket di berikan 

kepada ahli media pembelajaran, ahli materi, ahli pembelajaran dan peserta didik 

(respon siswa). Untuk setiap angket yang di berikan memiliki fungsi yang berbeda 

sesuai dengan tujuan, data yang di peroleh dari pengisian angket dapat berupa skor 

penilaian dan kritik serta saran sebagai tolak ukur kevalidan, keefektifan dan 

sebagai acuan perbaikan media abakus berhitung perkalian, angket ini di berikan 

kepada ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran serta pengisian angket yang 

di lakukan oleh peserta didik yang nantinya di berikan pada saat penelitian sedang 

berlangsung yang berupa data respon siswa terhadap pengembangan media abakus 

berhitung perkalian. 
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4. Dokumentasi  

Alat yang di gunakan peneliti untuk mendokumentasikan yaitu menggunakan 

kamera digital, yang memiliki fungsi mendokumentasikan semua kegiatan yang 

terjadi selama kegiatan awal sampai akhir pada proses uji coba media pembelajaran 

abakus berhitung perkalian yang di lakukan oleh peserta didik. 

F.     Instrumen pengumpulan data 

Penelitian pengembangan media abakus berhitung perkalian pengumpulan 

datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, angket, dan menggunakan alat 

dokumentasi. Berikut merupakan instrumen dari wawancara, observasi, dan angket: 

1) Wawancara 

Panduan wawncara ini di buat dengan cara mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan yang berisi garis besar masalah yang di hadapi oleh siswa yang 

berkaitan dengan materi perkalian, data dalam wawancara ini berisikan tentang 

analisis kebutuhan yang ada di lapangan serta sebagai acuan perlu adanya 

pengembangan media abakus berhitung perkalian untuk materi perkalian guna 

sebagai solusi atas permasalahan yang ada di lapangan. 

Tabel 3.1 Kisi – kisi Instrumen wawancara 

Lembar wawancara di kelas II SDN Purwantoro 2 Malang 

No   Indikator Pertanyaan 

1 Apakah mata pelajaran matematika kelas II masih tergabung dalam pembelajaran 

tematik atau sudah berdiri sendiri? 

2. Bagaimana gambaran pembelajaran tematik selama ini yang sudah di terapkan pada 

kelas II ? 

3 Sejauh ini, apakah ada pokok materi yang dirasa masih kurang dipahami? 

4 Apa sajakah kesulitan yang dialami siswa saat proses pembelajaran? 

5 Apa yang menyebabkan materi perkalian masih kurang di pahami? 



55 
 

6 Apakah selama ini sudah pernah menggunakan media dalam menyampaikan materi 

pelajaran 

7 Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ? 

8 Bagaimana hasil belajar dan efektifitas pembelajaran siswa dalam pembelajaran 

tematik? 

9 Apakah selama ini sudah pernah menggunakan media pembelajaran untuk materi 

perkalian? 

10 Bagaimana respon siswa dengan menghitung menggunakan jari mereka sendiri? 

11 Apakah media papan tulis dan menghitung menggunakan jari dirasa sudah efektif ? 

12 Apa harapan lain mengenai media pembelajaran untuk materi perkalian?  

13 Media seperti apa yang di rasa cocok untuk materi perkalian dalam pembelajaran 

tematik ? 

 

2) Observasi 

Lembar observasi ini digunakan pada kegiatan observasi awal yang dapat 

membantu peneliti dalam melakukan observasi analisis kebutuhan peserta didik 

berdasarkan pengamatan awal di lapangan, dengan mengacu pada lembar observasi 

yang berisikan mengenai permasalahan yang di hadapi oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika materi perkalian.  

Tabel 3.2 Kisi – kisi Instrumen lembar observasi awal 

No  Indikator 

1. Siswa bersemangat mengikuti pembelajaran tematik 

2. Pembelajaran matematematika berpusat pada siswa 

3. Dalam pembelajaran tematik masih menggunakan metode ceramah 

4. Proses pembelajaran tematik materi operasi perkalian selama ini menggunakan 

media 

5. Siswa masih banyak mengalami kesulitan menghitung hasil operasi hitung 

perkalian 

6. Guru mengalami kendala pada saat menjelaskan mata pelajaran matematika materi 

perkalian pada kelas II 

7. Siswa mengalami kesulitan pada saat mata pelajaran matematika materi perkalian 

pada kelas II 
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8. Dalam kegiatan pembelajaran tematik materi operasi perkalian menggunakan 

media yang berasal dari lingkungan atau alam 

9. Media yang digunakan dapat meningkatkan efektifitas dan motivasi belajar siswa 

10. siswa antusias jika dalam proses pembelajaran menggunakan media 

(Sumber: Olahan peneliti) 

Observasi yang ke dua peneliti lakukan pada saat implementasi uji coba di 

lapangan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, yang kemudian lembar 

observasi tersebut di isi oleh peneliti guna untuk mendapatkan temuan – temuan 

pada saat proses belajar mengajar dengan menggunakan media abakus berhitug 

perkalian yang nantinya temuan tersebut dapat membantu peneliti dalam mengolah 

data. Kisi – kisi lembar observasi di jabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi – kisi Instrumen lembar observasi pada saat penelitian berlangsung. 

Aspek Indikator 

Keaktifan siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon siswa  

1.  siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran 

2. pembelajaran memperlihatkan sudah berpusat pada siswa 

3. siswa aktif untuk menghitung soal dengan menggunakan media 

4.siswa dapat menemukan jawaban dengan benar menggunakan media 

5. siswa aktif untuk melakukan tanya jawab atau dapat menimbulkan 

keingin tahuan siswa terhadap materi yang di berikan guru. 

1. siswa merasa tidak bosan untuk menggunakan media 

2. adanya umpan balik yang diberikan terhadap penjelasan guru 

tentang penggunaan media 

3. siswa memberikan komentar dan tanya jawab dari soal serta media. 

4. sswa lebih mudah menghitung hasil perkalian dengan menggunakan 

media abakus berhitung perkalian. 

5. siswa lebih mudah memahami materi perkalian dengan 

menggunakan media abakus berhitung perkalian 

6. siswa melakukan pemeriksaan hasil belajar mereka sendiri. 

(Sumber: Olahan peneliti) 

3) Angket 

Terdapat 4 jenis angket yang akan di isi untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu: angket ke 1 di berikan kepada ahli media 
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pembelajaran, angket ke 2 di berikan kepada ahli materi, angket ke 3 di berikan 

kepada ahli pembelajaran dan angket ke 4 di berikan kepada peserta didik. Adapun 

penjabaran ke empat kisi – kisi dari instrument angket sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrumen Angket Ahli Media Pembelajaran 

No Aspek Indikator 

1 Tampilan media 1. Media terbuat dari bahan yang aman 

2. Desain media sudah menarik 

3. Tampilan kombinasi warna menarik 

4. Media kuat dan tidak mudah rusak 

5. Ukuran font pada media sudah jelas 

6. Warna pada media pada media tahan lama dan tidak mudah 

rusak 

2 Efektivitas media 1. Media dapat digunakan untuk materi perkalian dengan hasil 

sampai 100 

2. Media sudah sesuai dengan konsep materi perkalian sebagai 

penjumlahan berulang 

3. Media dapat mempermudah siswa untuk menghitung hasil 

perkalian 

4.media dapat mempermudah memahami konsep perkalian 

sebagai penjumlahan berulang 

5. Mudah dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

matematika materi perkalian 

3 Keterlibatan siswa 1. Media menarik dan membuat siswa termotivasi untuk belajar 

2. Penggunaan media dapat menimbulkan interaksi siswa 

dengan guru dan teman sekelasnya 

3. Media dapat membantu guru dalam menjelaskan materi 

konsep  perkalian sebagai penjumlahan berulang 

(Sumber: modifikasi peneliti ) 

Tabel 3.5 Kisi – Kisi Instrumen Angket Ahli Materi 

No Aspek Indikator 

1 Kurikulum  1. Media sesuai dengan materi yang di pelajari siswa 

2. Materi yang di sajikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

2 Isi materi 1. Isi materi yang di sampaikan sudah menggunakan konsep 

yang benar 

2.  Isi materi sudah sesuai dengan kd 
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3. Isi materi sudah sesuai dengan indikator 

4. Media mudah untuk digunakan dan bermanfaat 

5. Konsep media dengan materi pembelajaran (perkalian dengan 

hasil sampai 100) 

3 pembelajaran 1. Media dapat digunakan secara individu dan kelompok 

2. Dengan media abakus berhitung perkalian siswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

3. Dengan media abakus berhitung perkalian guru masih perlu 

menjelaskan materi lagi 

(Sumber: modifikasi peneliti ) 

Tabel 3.6 Kisi – Kisi Instrumen Angket Ahli Pembelajaran 

No  Aspek  Indikator  

1 Penyajian materi 1. Isi materi sesuai dengan kompetensi inti (KI) 

2. Isi materi sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 

3. Isi materi sesuai dengan indikator  

4. Isi materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

5.media abakus berhitung perkalian dapat membantu siswa 

untuk mencapai materi 

6. Isi materi yang di sampaikan sudah jelas 

7. Isi materi mudah untuk di pahami 

8. Isi materi memiliki konsep perkalian yang tepat 

9. Penggunaan media sesuai dengan materi yang dipelajari 

2 Ketertarikan media 

pembelajaran 

1. Media sangat menarik 

2. Media dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

3. Media mudah dan aman untuk digunakan dalam 

pembelajaran 

4. Media dapat membuat siswa bersemangat dalam 

pembelajaran 

5. Media dapat menumbuhkan rasa keingin tahuan siswa  

3 Keterlibatan siswa 

dan guru dalam 

penggunaan media 

1. Media dapat digunakan oleh guru dan siswa 

2. Media dapat menimbulkan interaksi antara guru dan siswa 

3. Media dapat membantu guru untuk memahamkan materi 

kepada siswa 

4.media dapat membantu siswa untuk menghitung hasil 

perkalian sampai dengan 100 

5. Media dapat membantu siswa untuk memahami materi 

(Sumber: Modifikasi peneliti) 
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Tabel 3.7 Kisi – Kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

(Sumber: Modifikasi peneliti) 

G.         Teknik analisis data 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini, peneliti memilih menggunakan analisis deskreptif kualitatif dan analisis 

kuantitatif untuk mengolah data yang telah peneliti dapat, berikut merupakan 

penjabaran dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan media abakus berhitung perkalian sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif kualitatif  

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengelolah data yang telah 

peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan data review atau komentar dan 

masukan dari para ahli, teknik analisis ini bertujuan untuk mengelompokan 

informasi – informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, kritik dan saran 

perbaikan yang terdapat pada angket untuk sebagai acuan dalam memperbaiki atau 

merevisi produk pengembangan media abakus berhitung perkalian. 

No  Indikator 

1 kamu senang menggunakan media abakus berhitung perkalian untuk pembelajaran 

2 tampilan warna media abakus berhitung perkalian terlihat bagus 

3 kamu bersemangat untuk menggunakan media abakus berhitung perkalian 

4 media abakus berhitung perkalian mudah untuk digunakan 

5 
kamu tidak merasa bosan ketika pembelajaran menggunakan media abakus berhitung 

perkalian 

6 
kamu merasa lebih mudah memahami materi perkalian dengan media abakus berhitung 

perkalian 

7 
kamu merasa binggung dan kesulitan menghitung hasil perkalian menggunakan jari 

tangan kalian 

8 
kamu merasa lebih mudah menghitung hasil perkalian dengan media abakus berhitung 

perkalian 

9 kamu paham materi perkalian setelah menggunakan media abakus berhitung perkalian 

10 kamu ingin memiliki media abakus berhitung perkalian untuk belajar 

11 
kamu merasa lebih mudah menemukan jawaban dengan menggunakan media abakus 

berhitung perkalian 
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2. Analisis kuantitatif 

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angket. Data 

yang dari angket akan di analisis untuk mendapatkan gambaran mengenai media 

pembelajaran yang telah di kembangkan. Analisis data kuantitatif pada angket 

terdiri dari: 

a. Kevalidan media 

Data dari angket akan di analisis untuk mendapatkan gambaran tentang 

kevalidan media pembelajaran yang di kembangkan, data kevalidan di dapat dari 

ahli media pembelajaran dan ahli materi yang penilaiannya mengacu pada format 

skala likert. Uraian instrument berupa pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan 

dengan kondisi media yang sedang di kembangkan, berikut merupakan pedoman 

skala likert dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 pedoman skala likert 

(sumber : sugiono, 2016:135) 

Presentase setiap komponen di hitung menggunakan rumus, yaitu: 

           P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100% 

Keterangan : 

P    = presentase skor 

∑x = Jumlah jawaban yang di berikan validator 

n   = Jumlah skor maksimal 

Skala                               Keterangan  

1. Sangat kurang benar/ sangat kurang tepat/ sangat kurang baik/ sangat  kurang sesuai/ 

sangat kurang serasi/ sangat kurang mudah 

2. Kurang benar/ kurang tepat/kurang baik/ kurang sesuai/ kurang serasi/kurang mudah 
3. Cukup benar/ cukup tepat/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup serasi/ cukup mudah 

4. Benar / tepat/ baik/ sesuai/ sarasi/ mudah 

5. Sangat benar/ sangat tepat/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat serasi/ sangat mudah 
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 Adapun pedoman dan kriteria skoring di visualisasikan dalam tabel, yaitu 

seperti berikut 

Tabel 3.9 prosentase kevalidan media 

No  Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi keterangan 

1 81 – 100% Baik sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 

2 61- 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41- 60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 21- 40% Kurang Tidak layak, perlu revisi 

5 < 21% Kurang sekali Sangat tidak layak, perlu revisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35 ) 

Pengembangan media pembelajaran di nilai sangat baik dan baik oleh ahli 

media dan ahli materi apabila memperoleh skor (≥) 61% 

b. Keefektifan media 

Data keefektifan media di dapat dari hasil angket ahli pembelajaran dengan 

rentang prosentase sebagai berikut:  

Table 3.10 Prosentase Keefektifan Media Pembelajaran 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81 – 100 % Sangat baik  Sangat efektif  dapat digunakan 

tanpa perbaikan 

2. 61 – 80 % Baik  Cukup efektif, dapat digunakan 

namun perlu perbaikan kecil 

3. 41 – 60% Cukup baik  Kurang efektif, Kurang valid atau 

disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar. 
4. 21 – 40% Kurang baik  Tidak efektif atau tidak bisa 

digunakan. 

5. <20% Sangat kurang baik  Sangat tidak efektif, tidak bisa 

digunakan. 

(Sumber: Akbar, 2013:82) 

   Pengembangan media pembelajaran di nilai sangat efektif dan cukup efektif 

oleh ahli pembelajaran (guru wali kelas II) apabila memperoleh skor (≥) 61%. 
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c. kemenarikan 

  Data yang di peroleh dari hasil angket respon siswa di analisis menggunakan 

data kuantitatif untuk menguji kemenarikan mengenai media pembelajaran yang 

telah di kembangkan. Jawaban dari angket siswa di analisis menggunakan skala 

Guttman, variabel yang di ukur di jabarkan sebagai indikator variabel. Skala 

Guttman yang di gunakan terdiri dari dua kategori yang di buat dalam bentuk 

checklist (√) yang di sajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel:3.11 Skala Guttman  

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 tidak 

(sumber : Sugiyono, 2016:139) 

Presentase setiap komponene di hitung menggunakan rumus, yaitu sebagai 

berikut: 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100% 

Keterangan: 

P     = presentase respon peserta didik 

∑x  = jumlah skor setiap kriteria yang di pilih oleh peserta didik 

n    = jumlah skor ideal. 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

media abakus berhitung perkalian ini akan di konvern tingkat pencapaian dengan 

skala 5 seperti tabel berikut ini: 
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Tabel: 3.12 Prosentase kemenarikan media 

 (sumber: Arikunto,2010:35 ) 

Media pembelajaran yang telah di kembangkan mendapatkan respon positif dari 

peserta didik, apabila presentase yang di peroleh lebih dari (≥) 61% 

No  Tingkat pencapaian  kualifikasi keterangan 

1 81- 100% Baik sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 

2 61- 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 21- 40% Kurang Tidak layak, perlu revisi 

5 < 21% Kurang cukup Sangat tidak layak, perlu revisi 




