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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Dalam penelitian dan pengembangan ini, digunakan pendekatan prosedural.

Model prosedural adalah model deskriptif yang mengambarkan alur atau langkah-

langkah prosedural yang harus dikuti untuk menghasilkan suatu produk tertentu. 

Model prosedural biasanya berupa urutan langkah-langkah yang diikuti secara 

bertahap, dari langkah awal hingga langkah akhir (Setyosari, 210:230). 

Penelitian dan pengembangan atau lebih dikenal dengan Research and 

development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan suatu produk yang telah ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2010:164).  

Menurut Sugiyono (2009), penelitian dan pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

diperlukan serangkaian langkah-langkah demi mendapatkan data yang akurat dan 

dapat diperanggungjawabkan. 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Borg&Gall (dalam Sugiyono:2010) adalah sebagai berikut : 

1. Potensi

dan

Masalah

2. Pengumpul-

An Data 

3. Desain

Produk

4. Validitas

Desain
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosesdur dan langkah-langkah seperti pada gambar diatas  akan dijelaskan pada 

bagian ini. Prosedur pada langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam 

membuat suatu produk, sesuai dengan model pengembangan yang digunakan. 

Adapun prosedur yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Sebuah penelitian dapat berangkat dari sebuah potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Potensi 

yang terdapat pada penelitian dan pengembangan ini adalah tersedianya media 

pembelajaran yang terdapat di sekolah. Dengan dihadirkannya media pembelajran, 

membantu aktivitasa proses belajar mengajar. Pada kelas IV membutuhkan media 

pembelajaran dalam bentuk benda-benda kongkrit, untuk mengkatkan prestasi dan 

minat belajar siswa.  

Sedangan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi. Salah satu masalah yang terjadi pada proses belajar mengajar di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang yaitu tidak adanya media pembelajran yang berbasis 

pembelajaran Tematik, media pembelajaran yang terdapat di SD Muhammadiyah 08 

5.  Revisi 

Desain 

6.  Ujicoba 

Produk 

7.  Revisi 

Produk 
8.  Ujicoba 

Produk 

9. Revisi 

Produk 

10. Produksi 

Masal 
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aDau Malang masih persatuan mata pelajaran, padahal di SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang  telah menggunakan pembelajaran tematik.  

Media pembelajaran Rupin merupakan media yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran Tematik, dengan desain yang menarik sehingga akan menirik perhatian 

siswa dan proses pembelajara akan lebih aktif. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan update, makan 

seanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut. 

Data yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

untuk kelas IV Sekolah Dasar berasal dari proses pengumpulan data, proses 

pengumpulan data dari penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan 

melakukan analisis kebutuhan melalui observasi di SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang. 

3. Desain Produk 

Dalam penentuan pengembangan desain produk media pembelajaran terdapat 

langkah-langkah yang  ditempuh, yaitu: 

a. Menentukan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan materi, 

sebagai acuan pengembangan media yang dikembangkan dan sebagai acuan 

untuk menentukan materi yang akan diajarkan membutuhan media atau tidak. 
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b. Menentukan media pembelajaran yang tepat. Penentuan media ini supaya, 

nantinya media pembelajaran yang telah dibuat dapat menyampaikan 

informasi dengan baik. 

c. Menyusun rencana pembuatan media. Dalam penyususnan rencana pembuatan 

media pembelajaran dengan pembuatan naskah yang berisis cara pembuatan 

dan cara kerja media pembelajaran. 

d. Dan yang terakhir pembuatan media pembelajaran. Media media dibuat 

dengan semenarik mungkin supaya dalam penyampian informasi siswa akan 

tertarik pada pembelajaran yang berlangsung. 

Dalam media Rumah Pintar (Rupin) yang merupakan miniatur dari Rumah Adat 

Riau yaitu Rumah Lontik bahan yang digunakan adalah kayu jati, dan bahan-bahan 

pendukung lain seperti paku, lem, dan cat kayu.  

4. Validasi Desain 

Validitas desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini system kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang 

lama atau tidak (Sugiyono, 2009:302). Validitas desain media pembelajaran dengan 

menghadirkan para ahli da tenaga kerja yang telah berpengalaman untuk menilai 

produk yang dikembangkan. Para ahli dan tenaga kerja tersebut diminta untuk 

menilai produk yang telah dikembangkan, sehingga diketahui kelemehan dan 

kekuatan dari produk tersebut 

5. Pebaikan Desain 
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Setelah dilakukannya validasi oleh para ahli dan tenaga kerja yang 

berpengalaman maka akan didapat keleman-kelemahan dari media pembelajaran 

yang harus diperbaiki. 

Jika dalam validasi desain telah mendapat nilai atau predikat baik dan dianggap 

layak untuk diujicobakan, maka tidak perlu diadakannya perbaikan lagi dan dianggap 

valid. 

6. Uji coba Produk 

Setelah desain produk media pembelajaran telah buat, tidak bisa langsung 

dilaksanakan ujicoba, tetapi media pembelajaran tersebuat harus dibuat terlebih 

dahulu, dan baru dilaksanakan ujicoba produk. Uji coba produk dilaksanakan dengan 

melibatkan 10-12 siswa. Ketika ujicoba produk sedang berlangsung, peneliti mengisi 

lembar observasi, dan setelah dilaksanakannya ujicoba produk, siswa mengisi angket 

untuk penilaian terhadap produk yang telah diujicobakan. Tujuan dilakukan ujicoba 

roduk yaitu untuk mendapat informasi apakah system kerja yang baru tersebut lebih 

efektif dan efisien dibandingkan system lama atau system yang lain. 

7. Revisi Produk 

Melalaui penilaian dari lembar observasi yang telah diisi oleh peneliti dan angket 

yang telah isi siswa pada saat ujicoba produk, maka akan ditemukan berbagai 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada media pembeljaran yang digunakan. 

Kerungan-kekurangan tersebut akan diperbaki pada tahap revisi produk. 
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8. Uji coba Pemakaian 

Setelah dilaksanakannya revisi produk, tahap selanjutnya akan dilaksanakannya 

uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian, dilaksanakan di SD Muhammadiyah 08 

Dau Malang, untuk kelas IV dengan jumlah 20 siswa 

9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat 

kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaikanya pembuat produk selalu 

bagaimana kinerja poduk dalam hal ini adalah sistem kerja (Sugiyono, 2009:310). 

10. Produksi Masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 

Kesepuluh langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini akan dimodifikasi 

karena keterbatasan. Menurut Sukmadinata (2010) secara garis besar langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan terdiri dari tiga tahap, yaitu :  

1. Studi Pendahuluan 

Ada dua langkah yang dilakukan pada studi pendahuluan yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mengkaji teori-teori mengenai pembelajaran 

tematik, serta metode penelitian, dan mengkaji penelitian terdahulu tentang 

penelitian media pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu melakukan prasurvey ke sekolah untuk mendapatkan 

Informasi atau gambaran umun pembelajaran tematik yang selama ini 
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berlangsung di kelas IV, yang meliputi media pembelajaran yang digunakan 

saat proses belajar mengajar dan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Hasil studi pendahuluan ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan media pembelajaran yang akan dikembangkan, pada 

pembelajaran tematik di SD. 

2. Perencanaan dan Pengembangan Media 

Pada langkah ini kegiatan dilakukan berkenaan dengan perumusuan tujuan 

penggunaan media, sasaran atau pengguna media, deskripsi tentang langkah-langkah 

pengunaan media, kegiatan yang dilakukan adalah : 

a. Perencanaan Media 

Kegiatan perencanaan media pembelaaran meliputi: 1) merumuskan 

tujuan pembelajaran, 2) merumuskan materi pembelajaran, 3) 

merumuskan tahap-tahap pembelajaran. 

b. Pengembangan Media 

Kegiatan pengembangan media pembelajaran meliputi: 1) menentukan 

tujuan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Rupin, 2) 

menentukan langkah-langkah pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran Rupin, 3) Menetukan kisi-kisi penilain oleh ahli media, ahli 

materi dan siswa. 

3. Uji Lapangan   

Pada langkah kegiatan ini yang dilakukan adalah: 

a. Validasi Produk 
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Validasi produk dilakukan untuk mengukur kelayakan media yang sedang 

di kembangkan. Validasi produk dilakukan oleh ahli media, dan ahli 

materi. 

b. Ujicoba Kelompok Kecil  

Ujicoba kelompok kecil melibatkan 10-14 siswa, dan pada saat ujicoba 

sedang berlangsung peneliti mengisi aket observasi, untuk mengetahui 

respon siswa, dan siswa mengisi angket pada saat proses belajar mengajar 

telah selesai. 

c. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan untuk memperbaiki produk yang dikembangkan 

berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan pada ujicoba 

produk kelompok kecil. 

d. Ujicoba Kelompok besar 

Ujicoba Kelompok besar melibatkan 15-30 siswa, dimana penelitian ini 

dilakukan di SD Muhammadiyah 08 Dau.  

 

C. Uji  Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulakan data dengan tujuan mengukur 

tingkat validitas dan menetapkan kelayan dari suatu produk yang dikembangkan. 

Terdapat 5 tahapan dalam uji coba produk yaitu desain uji coba, subyek uji coba, 

jenis data, instrument pengumpulan data, teknis analisis data. 
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1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk dilakukan untuk mengukur tingkat kelayakan media 

pembelajaran. Desain uji coba produk yang dilakukan adalah validasi produk dan 

uji coba produk. 

Validitas produk dilaksanakan oleh validator dengan mengisi angket validitas 

guna memperoleh data  atau informasi secara deskritif kualitatif dan kuantitatif. 

Pada proses validitas, validasi dilakukan oleh dosen ahli media, dosen ahli materi, 

dan guru kelas 

Uji coba produk dilakukan melalui 2 tahap, yang pertama diujicobakan kepada 

kelompok kecil, yang melibatkan 10-14 siswa di SDN Mojolang II Malang dan 

yang kedua uji coba lapang yang melibatkan subjek 15-40 siswa kelas IV di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

2. Subyek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini yaitu dosen ahli media, dosen ahli materi, 

guru kelas, dan siswa sekolah dasar kelas IV. 

Kriteria dalam pemilihan subyek uji coba adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Subyek Ujicoba 
No.  Subyek Uji 

Coba 

Kriteria  Para ahli 

1 Dosen ahli 

media  

S2 Dian Ika 

Kusumaningtyas 

2 Ahli materi Guru kelas  (S1) Sri Supadmi 

3 Ahli 

Pembelajaran 

Tematik 

S1 Susilowati Sarno 

4 Siswa Siswa SD kelas 

IV 

Siswa SD 

Muhammadiyah 08 

Dau Malang dan 

SDN Mojolang II 

Malang 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuanlitatif dan kuantitatif. 

pada data kuali tatif akan diperoleh data berupa saran, kritik, tanggapan dan 

masukan dari dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, guru kelas, dan 

siswa dengan mengisi kolom kritik dan saran pada angket. Pada data kuantitatif 

penilaian dari dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, guru kelas, dan 

siswa dengan mengisi kolompenilaian pada saat ujicoba produk 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan ini dengan 

menggunakan wawancara, angket atau kusioner, angket validitas, angket respon 

siswa,lembar observasi, alat dokumentasi. 

A. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

percakapan dan tanya-jawab baik secara langsung maupun tidak 

langsungdengan rsponden untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2012:233) 

Dalam penelitian ini, wawancara pada tahap awal penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti kepada guru kelas dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

tetang kebutuhan dan ketersediaan media pembelajaran yang terdapat di 

sekolah dan hambatan yang terjadi pada saat proses belajar mengajar. Selama 

proses wawancara berlangsung, akan direkam dengan menggunakan handphone 

Asus , dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawncara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
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pengumpulan data (Sugiyono,  2010:140). Pedoman wawancara hanya berupa 

garis besar permasalah yang akan ditanyakan kepada responden. 

Kisi-kisi yang digunakan pada saat wawancara adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi wawancara 

No. Indikator 

1. Kendala pengajar dalam proses belajar mengajar dengan pembelajaran tematik. 

2. Faktor penghambat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembejaran 

tematik. 

3. Metedo yang diterapkan saat pembelajaran. 

4.   Media yang digunakan padasaat pembelajaran. 

 

B. Angket atau Kuesioner 

a. Angket validasi 

Angket validasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang ketepatan desain media, ketepatan isi atau materi dan kemenarikan media 

yang dikembangkan. Penyebaran angket dilakukan pada saat analisis produk dan 

dijadikan pedoman dalam revisi produk. Dalam penyebaran angket yang menjadi 

sasaran peneliti yaitu dosen ahli media dan dosen ahli materi dan guru kelas. 

Kisi-kisi yang digunakan untuk mebuat angket validasi ada dua yaitu kisi-kisi 

instrument materi dan kisi-kisi instrument kelayakan media. 

1. Kisi-kisi instrument materi 

Tabel 3.3 

Kis-kisi Instrumen Materi 

Aspek yang dinilai Indikator 

Kebenaran konsep 1. Kesesuaian meteri dengan kurikulum 

2. Kesesuaian Materi dengan Kompetensi 

Inti 

3. Kesesuain materi dengan Kompetensi 

Dasar 

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 
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Penyajian materi 5. Materi yang disajikan menggunakan 

bahasa baku dan sesuai EYD 

6. Materi yang disajikan runtut dan mudah 

dipahami 

7. Materi yang disajikan berawal dari 

masalah yang sederhana 

8. Media melibatkan partisipasi aktif 

 9. Pemilihan judul dan media sesuai 

dengan usia siswa 

2. Kisi-kisi instrument kelayakan media 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Media 

Aspek yang dinilai Indikator 

Kriteria tampilan media 1. Kombinasi warna menarik 

2. Font penulisan jelas 

3. Aman dan kuat 

Penyajian materi pada media 4. Penyajian meteri sesuai dengan 

Kompetensi Inti 

5. Penyajian materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 

6. Materi yang disajikan jelas dan mudah 

dipahami 

Ketertarikan media pembelajaran 7. Digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran 

8. Tampilan dalam media menarik 

9. Mudah dipahami 

10. Mudah dan aman digunakan 

11. Fleksibel (bisa dibawa kemana saja) 

Keterlibatan siswa dalam 

menggunakan media 

12. Siswa ikut dalam proses pembelajaran 

13. Digunakan oleh guru dan siswa 

14. Memotivasi siswa 

 

b. Angket respon siswa 

Angket respon siswa dalam penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang pendapat siswa, yang berupa penilaian , komentar 

dan saran terhadap media pembelajaran yang sedang diteliti.   

Berikut ini adalah Kisi-kisi angket respon siswa: 



53 
 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket Respon Sisiwa 

Aspek yang Dinilai Indikator 

ketertarikan Penggunaan media menyenangkan 

Tampilan media menarik 

kesenangan Siswa senang suasana pembelajaran mengunaan 

media 

Siswa semangat menggunaan media 

kejelasan Materi yang terdapat pada media jelas 

Siswa memahami materi yang terdapat di media 

 Keinginan Siswa berminat mengikuti pembelajaran 

Siswa ingin memiliki media 

 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini berisis faktor pendukung dan penghambat yang terjadi 

pada pada saat proses belajar mengajar pada saat uji coba produk, dan 

dilakukukan oleh peneliti. 

C. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan ada penelitian pengembangan ini adalah 

kemera DSLR Nikon. Digunakan untuk mendokumtasikan segala kegiatan 

selama proes uji coba produk oleh siswa dan guru. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Setyosari, setelah data dikumpulakan, data itu perlu diolah atau 

dianalisis. Analisis data merupakan pekerjaan yang amat kritis dalam proses 

penelitian. Peneliti harus secara cermat menentukan pola analisis bagi data 

penelitiannya. 

A. Analisis Dekriptif Kualitatif 
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Teknik analisis data dekriptif kualitatif didapatkan dari saran, kritik, tanggapan, 

dan masukan-masukan dari dosen ahli media, dosen ahli materi, guru kelas, dan 

siswa. Dengan mengisi kolom kritik dan saran pada angket. 

Analisis data kualitatif bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, 

dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Maka dari itu data yang 

diperoleh diorgnisir dalam struktur yang mudah dipahami dan dirahkan. Adapun 

proses analisis data yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (display data), dan penyimpulan (conclusion drawing).       

Langkah-langkah teknik analisis data tersebut menurut sebagi berikut: 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Dalam pengumpulan data selama penelitian diperoleh berupa cacatan-

catatan di lapangan penelitian saat observasi tetang penggunaan media 

pembelajaran Rupin serta aktivitas ang dilakukan oleh siswa baik faktor 

pendukung, penghambat, kesulitan saat proses belajar berlangsung. Dalam 

penelitian ini data diambil selama proses penggunaan media pembelajar Rupin 

oleh guru dan siswa 

b. Reduksi Data (Data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,  2010:247). Dengan 

demikian data yang telah direduksi telah memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

c. Penyajian Data (Data Display) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

yaitu data disajikan dalam uraian singkat atau dalam bentuk tabel dan 

penjelasan yang bersifat deskriptif. Hal ini untuk mempermudah dalam 

memahami apa yang terjadi di lapangan dan untuk merencanakan kegiatan 

selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data deskripif dari hasil 

observasi dan angket. 

d. Penyimpulan (Conclusing Drawing) 

Langkah yang keempat yaitu penyimpulan data. Kesimpulan pada 

penelitian kualitatif adalah merupakam temuan baru yang sebelumnya belum 

ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masi remang-remang atau bahkan masih gelap. 

Sanafiah Faisal (dalam Arikunto 2008: 165) menggambarkan proses data 

kualitatif sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Display Data 

Penggambaran 

Kesimpulan 
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B. Analisis kuantitatif 

Data analisis kuantitatif didapat dari angket validitas ahli dan angret respon 

siswa, untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran Rupin. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua 

yaitu: 

 

a. Analisis data angket validitas ahli 

Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur), maksudnya 

apakah instrument yang digunakan benar-benar tepat untuk mengukur apa yang 

akan diukur (Arifin,  2011:245). Dalam penelitian dan pengembangan ini validitas 

digunakan untuk mengukur ketepatan dan kesesuaian media pembelajaran Rupin 

dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar KD, dan materi pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, angket validitas ahli menggunakan skala pengukuran, 

yaitu skala likert. Skalalikert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persespsi seseorang atau sekelompok orang tetang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010:93). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif dampai sangat negatif.  

Menurut Sugiyono, untuk keperluan penelitian kuantitatif maka jawaban dapat 

diberi skor, misalnya: 

No. Jawaban Skor 

1.  Setuju/selalu/sangat positif 5 

2.  Setuju/sering/positif 4 

3.  Ragu-ragu/ kadang-kandang/ netral diberi skor 3 

4.  Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negatif 2 

5.  Tidak setuju / tidak pernah diberi skor 1 
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Dalam penelitian ini digunakan skala likert dengan sklala 4. 

Menurut Basmallah adapun rumus yang digunakan dalam skala 

pengukuran likert adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

P = persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan bualat) 

∑R = jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang terpilih 

N = jumlah skor maksimal/ideal 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam pengembangan 

media dengan penjelasan sebagai berikut 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1.  

81-100% Sangat baik Sangat layak, 

tidak perlu 

direvisi 

2.  

61-80% Baik Layak, tidak 

perlu direvisi 

3.  

41-60% Cukup baik Kurang layak, 

perlu direvisi 

4.  

21-40% Kurang baik Tidak layak, 

perlu direvisi 

5.  

<20% Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak layak, 

perlu direvisi 

Pengembangan pembelajaran dinilai valid dan sangat valid atau baik dan 

sangat baik oleh para ahli dan guru jika memperoleh skor ≥ 80% dan ≥60%. 

b. Analisis data angket respon siswa 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data kuatitatif pada angket respon 

siswa digunakan teknik pengukuran skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe 

P = 
∑𝑅

𝑁
x100% 
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ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu : “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-

tidakpernah”; “positif-negatif” dan lain-lain (Sugiyono, 2010:96).  

Pada penelitian ini, skala Guttman dibuat dalam bentuk checklis. Jawaban 

dengan skor tertinggi satu dan terendah nol. Misalnya jawaban setuju 

mendapatkan skor satu, dan jawaban tidak setuju mendapatkan skor nol. 

Menurut Basmallah, presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan 

rumus: 

 

Keterangan : 

P     = Presentase respon siswa 

∑X  = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih siswa (ya atau tidak) 

N     = Jumlah skor ideal 

Media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapat respon positif dari 

siswa apabila presentase yang diperoleh dari angket respon siswa mencapai skor   

≥ 61%. 

 

 

 

 

P = 
∑𝑥

𝑁
𝑥100% 

 

 


