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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau 

biasa disebut (R&D) Research and Development . R&D adalah proses 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini menggunakan model Penelitian dan Pengembangan 

4D. Model ini  dipilih untuk mengembangan media game berbasis 

multimedia interaktif. Alasan dipilihnya model 4D ini karena dapat 

menyelesaikan upaya memecahkan masalah pada pembelajaran yakni 

guna memanfaatkan sarana yang disediakan melalui sebuah media yang 

dikembangkan berupa game bakwan berbasis multimedia interaktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Pengembangan system pembelajaran 4-D
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Sesuai dengan model yang dikembangkan penelitian ini menggunakan 

model penelitian 4D yang memiliki 4 Tahap (Trianto, 2011: 189 ) 

1. Tahap Pendefinisian ( Define ) 

Tahap awal pada pendefinisian menentukan syarat dan kebutuhan 

dalam pembelajaran yang berkaitan dengan media yang akan 

dikembangkan melalui kegiatan observasi kelas dan wawancara dengan 

guru kelas maupun siswa. Terdapat 5 hal yang harus dilakukan dalam 

tahap pendefinisian : 

a. Analisis Awal 

Pada tahap awal dilakukan observasi dengan melihat pembelajaran 

secara langsung dan wawancara dengan selaku guru kelas 1c. Dalam 

kegiatan observasi dilakukan pencatatan pencatatan mengenai hal hal 

yang ada ketika pembelajaran berlangsung yakni fokus utamanya 

penggunaan media dalam pembelajaran. Disini ditemukan bahwa 

terdapat sarana yang memadai dikelas berupa LCD proyektor tetapi 

guru belum memanfaatkan dengan baik.  

Dalam kegiatan wawancara dengan guru kelas, penggunaan sarana 

LCD, proyektor memang belum pernah digunakan untuk menampilkan 

media interaktif berbasis game. Media interaktif yang ditampilkan 

hanya gambar dan video saja serta untuk menampilkan slide tugas atau 

materi pelajaran. Guru kelas tidak pernah menggunakan media game 

berbasis multimedia interaktif dikarenakan keterbatasan dalam hal 

pembuatan game itu sendiri. Sehingga dengan adanya masalah tersebut 
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akan dikembangan media berupa game berbasis multimedia interaktif 

guna memanfaatkan sarana yang ada. 

b. Analisis Siswa 

Analisis siswa dilakukan ketika pembelajaran berlangsung 

untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa dengan cara 

mengamati dan melakukan wawancara. Dalam melakukan observasi 

dalam pembelajaran karakteristik dari siswa kelas 1c di SD Negeri 

Kauman 1 yakni siswa sangat bersemangat ketika pembelajaran. 

Terlebih jika terdapat hal baru dan menarik siswa sangat antusias 

mengikuti pembelajaran. Siswa kelas 1 c suka bermain seperti 

karakteristik anak sd pada umumnya. Siswa kelas 1 suka mencari 

perhatian dari guru, selalu ingin diperhatikan.  

Dalam kegiatan wawancara dilakukan secara keseluruhan 

serempak pada 28 siswa. Ketika ditanya mengenai game, siswa sangat 

antusias menjawab sangat menyukai game. Dalam kehidupan sehari 

hari siswa kelas 1c sudah terbiasa menggunakan gaget dan PC untuk 

hanya sekedar bermain game. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika 

nantinya akan mengembangkan media berupa game interaktif, tidak 

terjadi kendala dalam pengoperasian game oleh siswa. Hal itu 

dikarenakan siswa sudah tidak asing lagi bermain game dalam PC 

maupun HP. 

c. Analisis Tugas 

Pada analisis tugas dilakukan analisis hal hal yang harus 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan cara 
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menganalisis tema tema pada buku tematik pada semester genap. 

Analisis tema pada semester genap adalah mulai dari tema 5-8. Setelah 

itu dilakukan pemilihan tema yang akan dikembangkan dalam media 

game bakwan. Tema yang diangkat adalah tema 7 subtema 2. 

d. Analisi Konsep 

Pada tahap analisis konsep dilakukan penetapan pembelajaran 

ke berapa sesuai dengan tema yang diangkat. Pembelajaran yang 

dikembangkan adalah pembelajaran 5 pada tema 7 subtema 2. Setelah 

menentukan pembelajaran, dilakukan indentifikasi KD dan indikator 

yang digunakan untuk pencarian referensi berupa bahan ajar yang 

akan digunakan sebagai landasan materi dalam pembelajaran. Disini 

digunakan bahan ajar dari buku tematik siswa dan guru, serta buku 

cetak mata pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia kelas 1. 
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e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Analisis tujuan dilakukan dengan cara menentukan indikator 

ketercapaian melalui tujuan pembelajaran. Setelah memilih kd dan 

indikator, menetapkan tujuan pembelajaran pada tema 7 subtema 2 

pembelajaran 5 sesuai dengan indikator ketercapaian. Pada tahap ini 

dilakukan penyusunan rancangan rencana pembelajaran. Hal ini 

dilakukan guna agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan 

sistematis sesuai rancangan rencana pembelajaran. 

2. Tahap Perencanaan ( Desain )  

Tahap perencanaan dilakukan pembuatan desain atau prototype 

dari media yang akan dikembangkan sesuai yang didapat pada tahap awal. 

Sebelum menentukan rancangan dilakukan 4 tahap yakni : 

1. Penyusunan Tes Awal 

Pada tahap awal dilakukan penyusunan instrumen untuk tolak ukur 

keberhasilan dalam tujuan pembelajaran dan pengembangan media 

game bakwan sendiri. Instrumen tersebut disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sehingga dengan di kembangkannya 

media dapat memberikan perubahan setelah pembelajaran. 
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2. Pemilihan Media 

Tahap ini dilakukan penentukan media yang sesuai dengan materi 

karakteristik siswa setelah melakukan analisis pada tahap 

pendefinisian. Media yang sesuai dikembangkan adalah berupa media 

perangkat lunak yang dikemas dalam sebuah game yang 

pengaplikasiannya menggunakan PC. 

Media game bakwan dibuat menggunakan softwere game maker. 

Softwere tersebut adalah adobe flash player. Media game bakwan 

nantinya menggabungkan antara audio visual. Hal itu menyebabkan 

dalam penggunaanya nanti dapat menyeimbangkan antara penglihatan 

dan pendengaran siswa karena digunakan secara bersama sama. 

3. Pemilihan Format 

Pada tahap ini dilakukan pengembangkan untuk mendesain yang 

nantinya dijadikan isi dari game bakwan. Adapun hal hal yang perlu 

dipersiapkan sebagai berikut : pengumpulan gambar, pembuatan 

kalimat pemberitahuan mengenai hewan buas dan jinak, pembuatan 

soal perbandingan dua bilangan. 

Pada tahap ini juga dilakukan perekaman suara untuk materi. 

Materi pada game bakwan menggunakan dubbing. Dubbing materi 

nantinya akan dilengkapi dengan teks dan gambar. Hal itu dibuat agar 

nantinya pemahan siwa terhadap materi menjadi mudah. 

4. Desain Awal 

Pembuatan desain awal dilakukan jika semua bahan yang 

dibutuhkan sudah terkumpul. Hal tersebut dikarenakan untuk 
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mempermudah dalam mendesain isi dari game bakwan. Desain dibuat 

dalam bentuk gambar 2 dimensi. Sebelum Digambar delam bentuk 2 

dimensi, terlebih dahulu menulis apa yang akan ditampilkan dalam 

setiap slide. 

Rancangan berupa tulisan tersebut dijadikan gambar 2 dimensi 

menggunakan Microsoft word. Desain tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan guru pembimbing. Hal tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan masukan sebelum dilakukan pembuatan produk. 

3. Tahap Pengembangan ( Develop) 

Pada tahap pengembangan rancangan yang sudah dibuat 

direalisasikan menjadi sebuah produk berupa media game interaktif. Game 

tersebut dibuat menggunakan game maker yakni adobe flash player. Game 

bakwan dibuat sesuai dengan desain yang sudah dibuat. 

Game bakwan kemudian divalidasi oleh ahli yakni ahli media, 

materi, dan pembelajaran. Dalam tahap validasi, memungkinkan game 

akan dilakukan direvisi sebelum diujicobakan.Hal itu dilakukan untuk 

menyempurnakan tampilan dari game bakwan. Tahap pengembangan 

dilakukan dalam 3 tahap yaitu : 

1. Pembuatan Media 

Pada proses ini dilakukan pengumpulan bahan bahan untuk 

pembuatan game. Bahan tersebut antara lain berupa gambar-gambar 

hewan buas dan jinak yang digunakan untuk game kategori pertama 

yakni tebak gambar. Selain itu juga mengumpulkan file suara suara 

hewan berdasarkan gambar. Penggunaan suara hewan dilakukan agar 
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siswa mengetahui bagaimana suara asli hewan yang diamati sehingga 

lebih tertarik mengikuti pembelajaran. 

Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan kalimat 

pemberitahuan dengan topik hati hati dengan hewan buas. kalimat 

pemberitahuan dibuat sesederhana mungkin karena disesuaikan 

dengan tingkatan kelas yakni kelas 1 SD. 

Selain itu, juga membuat soal mengenai perbandingan bilangan 

41 – 99 untuk game tahap ke 3. Setelah bahan tersebut selesai 

dilakukan pembuatan game. Pembuatan game menggunakan software 

game maker yakni adobe flash player. 

2. Validasi  Ahli 

1. Validasi Ahli Media 

Sebelum diujicobakan produk berupa media pembelajaran 

divalidasi oleh ahli media guna diketahui apakah media tersebut layak 

untuk di ujicobakan atau tidak. Jika ada kekurangan, dilakukan revisi 

guna memperbaiki media tersebut. 

2. Validasi Ahli Materi 

Validasi materi dilakukan untuk mengetahui apakah materi sesuai 

dengan indikator ketercapaian belajar siswa. Jika ada yang tidak sesuai 

dilakukan revisi agar layak kelak jika diujicobakan. 

3. Validasi Ahli Pembelajaran 

 Validasi Ahli dilakukan untuk mengetahui ketercapaian dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Jika indikator 

ketercapaian tidak layak maka ujicoba dilakukan kembali. 
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3. Ujicoba Produk 

Setelah produk direvisi, selanjutnya produk berupa media 

pembelajaran diujicobakan terbatas dalam satu kelas. Ujicoba 

dilakukan untuk mengetahui apakah media tersebut layak digunakan 

dalam pembelajaran.  

4. Tahap Penyebaran ( Disseminate ) 

Pada tahap ini dilakukan penyebaran dengan mempromosikan 

produk kepada lingkup yang lebih luas. Penyebaran dilakukan agar 

mengetahui lebih lanjut apakah media yang dikembangkan. Penyebaran ini 

dilakukan terbatas hanya pada 2 guru kelas lain yang berada disatu sekolah 

tempat ujicoba. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kauman 1. Penelitian ini 

tepatnya dilakukan di Malang kelas 1C yang berjumlah 28 siswa. Penelitian 

dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tabel 3.1 Kualifikasi Subjek Penelitian 

No Jenis Data dan Teknik Subjek Kualifikasi 

1 Data :  

1. Lembar Wawancara 

(Wawancara) 

2. Lembar Observasi 

(observasi awal dan 

implementasi ) 

3. Gambar Proses Kegiatan 

Pengembangan media 

(Dokumentasi) 

4. Kritik dan saran lembar 

validasi media,materi, dan 

pembelajaran (Angket) 

 

 

1. Siswa kelas 1 

sekolah dasar 

2. Guru kelas 1 

sekolah dasar 

 

1. Siswa kelas 1 sekolah 

dasar yang menguasai 

komputer dasar. 

2. Guru kelas 1 yang 

memahami pembelajaran 

yang baik. 

3. Guru kelas 1 yang sedikit 

banyak memahami 

mengenai penggunaan 

computer. 
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2 Data : 

1. Lembar validasi ahli 

materi (Angket) 

2. Lembar validasi ahli 

media (Angket) 

 

1. Ahli materi 

Pembelajaran

. 

2. Ahli media 

Pembelajaran 

 

Ahli Materi : 

1. minimal dosen yang 

memiliki latar belakang di 

bidang pembelajaran tematik 

 

Ahli Media 

1. dosen yang menguasai 

pemahaman tentang media 

pembelajaran terutama di 

bidang multimedia interaktif 

 

3 Data : 

1. Lembar Ahli 

Pembelajaran (Angket) 

2. Lembar Angket Respon 

Siswa (Angket) 

 

1. Guru kelas 1. 

2. Siswa Kelas 

1. 

 

Ahli Pembelajaran  

1. Memiliki kualifikasi 

akademik yang relevan 

 

2. Sudah mengajar kurang 

lebih 5 tahun. Diutamakan di 

kelas 1 sekolah dasar. 

 

Pada penelitian pengembangan ini menggunakan 4 metode 

penngumpulan data yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada observasi awal untuk mengetahui 

kondisi dan kebutuhan pada proses pembelajaran. Wawancara ini 

dilakukan dengan guru kelas 1c untuk mengetahui mengenai proses 

pembelajaran dan penggunaan media pada proses pembelajaran, 

pemanfaatan sarana prasarana sekolah, dan tanggapan mengenai 

pengembangan media game bakwan. Wawancara juga dilakukan dengan 

seluruh siswa kelas 1c. Wawancara dengan siswa sendiri dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mendalam mengenai proses pembelajaran, 

pengetahuan tentang penggunaan PC, dan penggunaan game dalam 

kehidupan sehari hari siswa. Informasi dari wawancara tersebut 

digunakan untuk memperkirakan apakah di sekolah tersebut dapat 
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dilakukan pengembangan media berupa game bakwan yang berbasis 

multimedia interaktif. 

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa kelas 1c SDN Kauman 1 

malang memiliki ruang kelas yang layak dan nyaman. Ketersediaan 

sarana dan prasarana pada proses pembelajaran cukup lengkap. Seperti, 

buku ajar, LCD, Proyektor, Papan tulis, dan lain - lain. Akan tetapi 

penggunaan sarana yang disediakan belum dimanfaatkan dengan baik 

oleh guru. Salah satunya dengan adanya LCD dan proyektor. Jika 

dimanfaatkan dengan baik pembelajaran bisa menjadi lebih 

menyenangkan dan mengena terhadap siswa.  

 

2. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran. Pada 

kegiatan ini dilakukan pengamatan pada proses pembelajaran dari awal – 

akhir. Observasi dilakukan pada guru dan siswa. Hal ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui secara langsung pembelajaran yang terjadi pada kelas 

1c. observasi juga dilakukan untuk melihat dan menemukan secara 

langsung masalah masalah yang perlu diperbaiki pada proses pembelajaran 

di kelas tersebut. 

Observasi juga dilakukan pada kegiatan implementasi game bakwan. 

Pada observasi kedua ini dilakukan pengamatan untuk mengetahui proses 

dan menguji bagaimana keterterapan dari pengembangan media game 

bakwan pada proses pembelajaran. Diharapkan pada observasi kedua dapat 
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mengatasi masalah yang ada berupa pemanfaatan sarana yang telah 

disediakan dengan baik. 

Dari hasil observasi awal ditemukan masalah berupa pemanfaatan 

sarana yang disediakan di dalam kelas. Terdapat sarana berupa LCD 

proyektor yang jarang digunakan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan 

sebuah media yang dapat memanfaatkan sarana berupa Laptop, LCD, dan 

proyektor agar digunakan dengan baik. 

3. Angket 

Angket yang digunakan disini ada 4 yakni, lembar validasi validasi 

media, lembar validasi materi, lembar validasi pembelajaran, lembar 

angket respon siswa. Angket dipilih guna mengetahui proses, kevalidan, 

dan keterterapan dari proses media game bakwan. keterterapan 

pengembangan media game bakwan dapat dilihat dari hasil lembar 

validasi pembelajaran dan respon siswa terhadap indikator ketercapaian 

yang harus dicapai siswa. Untuk mengetahui apakah media game bakwan 

layak untuk diimplementasikan dilakukan dua pengujian. Pengujian 

tersebut dengan cara validasi dari tampilan media game bakwan yang 

akan dilakukan oleh dosen ahli media. Pengujian kelayakan juga dilihat 

dari isi materi game bakwan. Pengujian kelayakan isi dilakukan dengan 

cara divalidasi oleh selaku ahli materi yang bersangkutan. Sedangkan 

untuk mengetahui respon siswa dalam pengembangan media bakwan 

disusun beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan media game bakwan yang akan diberikan kepada 28 



45 

 

 

siswa ketika selesai dilakukan ujicoba pengembangan media game 

bakwan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti berupa 

gambar untuk menunjukkan proses dari pengembangan media game 

bakwan. Dokumentasi berupa file foto yang diambil dari kegiatan 

observasi awal sampai tahap penyebaran  media game bakwan. 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara bertujuan untuk mengetahui kondisi dilapangan 

mengenai guru kelas dan siswa. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa 

untuk mengetahui lebih dalam masalah yang ada guna memberikan perbaikan 

untuk masalah tersebut. Wawancara dilakukan kepada guru kelas terkait 

penggunaan media pembelajaran game interaktif.  Wawancara juga dilakukan 

kepada siswa untuk mengetahui mengenai penggunaan PC dan pengetahuan 

tentang game dalam kehidupan sehari hari. Wawancara siswa dilakukan 

secara serentak bersama sama. Lembar wawancara nantinya akan digunakan 

sebagai pendeskripsian dari proses pengembangan gambe bakwan. Berikut 

adalah kisi kisi lembar wawancara guru dan siswa. 

Tabel 3.2 Kisi kisi wawancara guru kelas 

Aspek Indikator Nomor soal 

Proses Pembelajaran 

 

 

Suasana pembelajaran 

dikelas. 

Ketertarikan siswa 

1 

 

2 
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Media 

 

 

 

 

 

Sarana 

 

mengikuti pembelajaran 

dikelas. 

Keaktifan siswa pada proses 

pembelajaran. 

Media yang digunakan pada 

proses pembelajaran. 

Penggunaan media pada 

proses pembelajaran. 

Sarana yang disediakan di 

dalam kelas. 

Penggunaan sarana di dalam 

kelas 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

Tabel 3.3 Kisi kisi wawancara dengan siswa 

Aspek Indikator Nomor soal 

Penggunaan PC 

 

 

 

 

Pengetahuan game 

 

Pengetahuan tentang PC 

Penggunaan PC dalam 

kehidupan sehari hari 

Keahlian dalam 

menggunakan PC 

Pengetahuan tentang 

game 

Ketertarikan dalam game 

Jenis game yang pernah 

dimainkan 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan 

sebelum dan sesudah melakukan penelitian. Diharapkan dengan observasi 

dapat menemukan masalah dan melakukan perbaikan sesuai prosedur. 

Lembar Observasi ini nantinya akan digunakan sebagai data untuk 

mendeskripsikan proses pengembangan media game bakwan. Berikut adalah 

pedoman observasi. 

Tabel 3.4 Kisi Kisi Observasi 

Aspek Indikator Nomor soal 

Pembelajaran 

 

 

Suasana pembelajaran 

Kondisi kelas 

Ketertarikan siswa saat proses pembelajaran 

1 

2 

3 
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Media 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Keefektifan pembelajaran 

Sarana dan prasarana yang disediakan di 

dalam kelas 

Pemanfaatan sarana dalam pembelajaran 

Penggunaan media pada proses pembelajaran 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

 

3. Angket 

a. Lembar Validasi Ahli Materi 

Lembar validasi adalah lembar yang digunakan untuk memperoleh 

data penilaian dari konten media game bakwan. Konten game yang 

dikembangkan harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Hasil 

dari validasi ahli ini akan digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan 

materi yang terdapat pada media game bakwan. Hasil validasi juga digunakan 

sebagai dasar untuk perbaikan pada proses pengembangan media game 

bakwan sebelum diujicobakan. Instrumen validasi ini akan diisi oleh ahli 

materi sesuai dengan materi yang terdapat dalam game yang dikembangkan.  

Pada penilaian ahli materi hasil yang didapatkan nantinya yakni 2 

data. Data tersebut adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif 

berupa skor yang menunjukkan tingkat kevalidan materi pada media game 

bakwan. Sedangkan data kualitatif berupa kritik dan saran yang digunakan 

untuk merevisi materi yang terdapat pada media game bakwan. Kritik dan 

saran juga nantinya digunakan untuk mendeskripsikan proses dari 

pengembangan media game bakwan. Berikut adalah kisi-kisi instrumen 

validasi ahli materi. 
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Tabel 3.5 Kisi Kisi Ahli Materi 

Aspek Indikator Nomor soal 

Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 

 

 

Penyajian 

 

 

Tematik 

Kesesuaian dengan kompetensi Inti. 

Kesesuaian dengan kompetensi dasar. 

Kesesuaian dengan indikator. 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 

Kesesuaian tujuan dengan materi. 

Kesesuaian indikator dengan materi. 

Kebenaran konsep penyajian. 

Kelengkapan informasi. 

Kemenarikan materi. 

Kedalaman materi. 

Penyajian materi memotivasi siswa. 

Mempermudah pemahaman konsep. 

Pemberian kesempatan siswa untuk berlatih 

sendiri 

Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran. 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

Modifikasi dari Majid (2014) & Depdiknas (2011) 

b. Lembar Validasi Ahli Media 

Lembar validasi adalah lembar yang digunakan untuk memperoleh 

data penilaian dari konstruk media game bakwan. Hasil dari validasi ahli ini 

akan digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan media game bakwan. 

Hasil validasi juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pada proses 

pengembangan media game bakwan. Hasil dari validasi ahli ini akan 

digunakan sebagai dasar untuk perbaikan media sebelum diujicobakan. 

Instrumen validasi ini akan diisi oleh ahli multimedia interaktif sesuai dengan 

game yang dikembangkan.  

Pada penilaian ahli media, hasil yang didapatkan nantinya yakni 2 

data. Data tersebut adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif 

berupa skor yang menunjukkan tingkat kevalidan pada media game bakwan. 

Sedangkan data kualitatif berupa kritik dan saran yang digunakan untuk 

merevisi media game bakwan. Data kritik dan saran juga digunakan untuk 
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mendeskripsikan proses pengembangan media game bakwan. Berikut adalah 

kisi-kisi instrumen validasi ahli media.  

Tabel 3.6 Kisi Kisi Validasi Ahli Media 

Aspek Indikator Nomor soal 

Tampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

Kesesuaian warna background dengan 

gambar. 

Kesesuaian warna background dengan 

tulisan. 

Resolusi gambar baik 

Ukuran gambar jelas 

Letak gambar 

Ukuran tulisan jelas 

Warna tulisan 

Jenis huruf 

Tata Letak 

Kesesuaian navigasi 

Kemudahan aksesbilitas 

Daya Tarik 

Unsur konvergen. 

Keinteraktifan. 

Kemandirian. 

Representative 

Fleksibilitas 

Prinsip self evaluation 

Keterbatasan  

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6,7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14,15,16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Modifikasi dari Arsyad (2010), Santyasa 2017, 

Hamdani 2011, & Darmawan 2012 

c. Lembar Validasi Pembelajaran 

Lembar validasi ahli pembelajaran digunakan untuk mengetahui 

bagaimana keterterapan pada pengembangan media game bakwan pada proses 

pembelajaran . Hasilnya akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media game bakwan. Lembar validasi diisi 

oleh ahli pembelajaran yakni guru kelas.  

Hasil dari lembar validasi ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif berupa skor untuk menunjukkan keterterapan pengembangan media 

game bakwan dalam proses pembelajaran. Dan data kualitatif berupa kritik dan 
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saran guna mendeskripsikan proses pengembangan game bakwan dan perbaikan 

pembelajaran kedepannya. Berikut adalah kisi kisi ahli pembelajaran 

Tabel 3.7 Kisi Kisi Ahli Pembelajaran 

Aspek Indikator Nomor soal 

Karakteristik Tematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media 

Berpusat pada siswa. 

Menggunakan prinsip 

bermain sambal belajar. 

Bersifat menyenangkan. 

Sesuai kebutuhan dan minat 

siswa. 

Memberikan pengalaman 

melalui kegiatan yang 

relevan. 

Pengalaman lebih berkesan 

dalam pembelajaran 

Perkembangan ketrampilan 

berpikir 

Kegiatan bekerja sama 

Pendidikan karakter 

Penyajian persoalan kelak 

yang akan dihadapi siswa 

Membangkitkan minat 

belajar. 

Mengatasi keterbatasan 

ruang. 

Eksplanatif 

Efektifitas 

Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

Mendukung materi 

Interaktif 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

Modivikasi Majid ( 2014 ), santyasa (2017) 

d. Lembar Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui keterterapan dari 

pengembangan media game bakwan. Pengisian angket dilakukan setelah 

pembelajaran berakir. Indikator pada instrumen ini dibuat lebih mudah dan 

lebih sederhana. Hal ini dikarenakan responden adalah siswa tingkat rendah 

yakni kelas 1 SD. Hasil dari angket respon siswa adalah data kuantitatif 

berupa skor yang menunjukkan tingkat keberhasilan keterterapan media 
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melalui proses pembelajaran menggunakan media game bakwan. Berikut 

adalah kisi kisi angket respon siswa. 

Tabel 3.8 Kisi Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Indikator Nomor soal 

Materi 

 

 

 

 

 

Media 

Membantu penguasaan 

materi pada siswa. 

Membantu mempermudah 

pemahaman terhadap materi. 

Menarik minat siswa dalam 

pembelajaran. 

Fokus perhatian siswa 

terhadap pembelajaran. 

Tampilan media menarik. 

Kemudahan dalam 

pengoprasian media 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

Dimodifikasi dari arsyad (2010), santyasa (2017) 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara mengolah sebuah data menjadi informasi 

sehingga data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat menyelesaikan masalah 

pada penelitian. Teknik analisis dilakukan mulai dari sebelum penelitian sampai 

sesudah penelitian. Dalam pengembangan media game bakwan ini, teknik analisis 

data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengolah data berbentuk teks, 

gambar, grafik, diagram, dll. Data tersebut dijabarkan secara deskriptif agar dapat 

mempermudah dalam pemahaman. Data kualitatif dalam proses pengembangan 

game bakwan ini adalah lembar wawancara, lembar observasi, gambar kegiatan 

dokumentasi, kritik dan saran dari lembar validasi ahli materi, media, dan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini data tersebut akan diolah dalam beberapa 

tahap. Dalam analisis data kualitatif terdapat 3 tahap yakni : 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk mengumpulkan data data penting sesuai 

dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan dengan cara menganalisis data yang 

diperoleh ketika observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kritik kritik dan 

saran melalui pengisian lembar validasi dan untuk menjabarkan proses 

pengembangan game bakwan dan merevisi produk. Diharapkan dengan mereduksi 

data dapat membatu mempermudah mencari dan data yang yang dibutuhkan untuk 

mendeskripsikan proses pengembangan game bakwan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan secara deskriptif setelah melakukan reduksi data. 

Dengan penyajian data memungkinkan untuk mempermudah mendeskripsikan 

proses pengembangan game bakwan pada data yang sudah dikumpulkan. 

Penyajian data berupa deskripsi diperoleh dari menjabarkan catatan lapang hasil 

observasi dan wawancara guru dan siswa, serta data kritik dan saran pada lembar 

validasi. Penyajian data ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama 

yakni mendeskripsikan proses pengembangan game bakwan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk memaparkan hasil baru yang 

belum pernah ada. Dengan mereduksi dan menyajikan data, peneliti akan dengan 

mudah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan memungkinkan memberi 

kejelasan terhadap data yang telah dijabarkan secara luas menjadi data yang lebih 

ringkas. 

2. Analisis Data Kuantitatif 
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Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah data berupa angka. 

Pengolahan data kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah lembar validasi 

dan angket siswa. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kevalidan 

dan keterterapan dari pengembangan media game bakwan. Hasilnya dijabarkan 

dalam skor atau angka yang telah diolah dan di masukkan dalam kriteria sesuai 

tingkat pencapaian kualifikasi data. Analisis data kuantitatif memudahkan untuk 

pemahaman ketika membutuhkan informasi mengenai kevalidan dan keterterapan 

produk dalam pengembangan game bakwan ini. Data yang akan diolah 

merupakan data ordinal yang menunjukkan suatu tingkatan keadaan. 

Data berupa angket validasi media, materi, pembelajaran dan respon siswa 

terhadap media game bakwan akan diolah menggunakan skala likert. Dimana 

skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, pesepsi 

seseorang maupun kelompok (sugiyono, 2016). Skala likert menjabarkan variabel 

menjadi indikator dan disusun menjadi sebuah pernyataan. Skala likert 

menggunakan cara gradasi dari positif sampai negatif untuk menjawab item 

instrumen. Penulisan jawaban adalah dengan memberikan tanda centang pada 

kolom yang dipilih. Setelah itu menentukan gradasi jawaban, setiap item jawaban 

diberi skor. Skor itu yang selanjutnya diolah. Skor tersebut dijabarkan dalam tabel 

berikut yang meliputi :  

Tabel 3.9 Skor 

Kategori Skor 

Baik 

 

Cukup Baik 

 

Kurang Baik 

 

Tidak Baik 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 (Sumber : Arikunto,2007) 



54 

P = 
∑x

 x 100%
∑xi 

Perhitungan nilai angket dengan cara dijumlahkan seluruh hasil yang didapat 

pada angket sesuai dengan tabel skor. Kemudian skor yang telah dijumlahkan 

tersebut dihitung menggunakan rumus berikut : 

Keterangan : 

P : Presentase  

∑x : Jumlah jawaban responden 

∑xi : Jumlah nilai ideal 

100 : Konstanta 

Setelah didapatkan perhitungan nilai hasil angket menggunakan rumus tersebut. 

Dapat ditentukan tingkat kevalidan berdasarkan tabel berikut. 

Tabel 3.10 Tingkat Pencapaian Kualifikasi data 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Data Keterangan 

85,01 % – 100 % 

70,01 % – 85 % 

50,01 % - 70,00 % 

01,00 % - 50 % 

Sangat Valid / Sangat 

Baik 

Cukup Valid / Baik 

Kurang Valid / Kurang 

Baik 

Tidak Valid / Tidak Baik 

Dapat digunakan tanpa 

revisi 

Dapat digunakan dengan 

revisi skala kecil 

Disarankan untuk tidak 

digunakan 

Tidak boleh digunakan 

(Sumber : Akbar,2013 : 41) 


