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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dan hasil yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data 

yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang 

mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajad 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang 

dapat dikumpulkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2015). 

Jenis penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam melakukan 

pengembangan media PAPEDA pada kelas IV tema 7 sub tema 2 Indahnya 

Keragaman Budaya Negeriku, mengacu pada metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D). Sugiyono 

(2015:297) menjelaskan bahwa metode Research and Development (R&D) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian dan pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan secara ilmiah 

dengan tujuan menghasilkan produk baru atau menyempurnakan suatu 

produk yang sudah ada dan menguji kevalidan dari produk tersebut. Produk 

yang akan dihasilkan nantinya akan terus dikembangkan sehingga 

menghasilkan produk sempurna yang dapat digunakan untuk proses belajar 

mengajar. Penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam melakukan 
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pengembangan ini adalah model ADDIE (Analysis, Design, Develop, 

Implement, Evaluate). Model ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran sistematik. Romiszowski (1996) mengemukakan bahwa pada 

tingkat desain materi pembelajaran dan pengembangan, sistematik sebagai 

aspek prosedural pendekatan sistem telah diwujudkan dalam banyak praktik 

metodologi untuk desain dan pengembangan teks, materi audiovisual dan 

materi pembelajaran berbasis komputer. (Pudjawan, 2014). 

Model ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah dipahami 

dan diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti 

buku ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain 

sebagainya (Sugiyono, 2015). Model ADDIE memberi peluang untuk 

melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan pada setiap tahap. 

Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis dan model ini disusun secara terprogram 

dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan 

masalah belajar yang berkaitan dengan analisis kebutuhan peserta didik.  

Model ADDIE digunakan untuk menggambarkan pendekatan 

sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, model ADDIE 

merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan 

untuk penelitian pengembangan salah satunya pengembangan media 

PAPEDA ini. Tahap yang dilakukan didalam model ADDIE berurutan dan 

juga interaktif, hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembang 

pembelajaran ke tahap sebelumnya. Sehingga menghasilkan hasil akhir dari 

setiap tahap yang merupakan produk awal bagi tahap selanjutnya. Sehingga 
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model ADDIE ini cocok untuk pengembangan media PAPEDA, hal ini dapat 

berdampak positif pada kualitas produk yang dikembangkan.  

Dampak positif yang timbul dengan adanya evaluasi pada setiap 

tahapan yaitu meminimalisir tingkat kekurangan produk pada tahap akhir 

model ini. Model ADDIE memiliki lima langkah, yaitu: (1) Analisis 

(analyze), (2) Perancangan (design), (3) Pengembangan (development), (4) 

Implementasi (implementation), dan (5) Evaluasi (evaluation). 

Model ADDIE ini menggunakan 5 tahap atau langkah pengembangan 

sebagaimana gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Anglada, 2007) 

    Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

1. Langkah 1. Analisis (Analyze) 

Tahap analisis merupakan suatu proses needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis 

tugas (task analyze). Fokus yang dihasilkan berupa profil dari calon peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan media. 

 

Develop 

Analyze 

Implement Evaluate Design 
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2. Langkah 2. Desain (Design) 

Tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan (blue print), segala 

sesuatu yang akan dibuat tentu akan memiliki sebuah rancangan. 

3. Langkah 3. Pengembangan (Development) 

Merupakan tahap mewujudkan blue print, rancangan atau desain yang dibuat 

menjadi sesuatu yang sesuai dengan rancangan. Segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk mendukung proses pengembangan harus dipersiapkan 

dengan baik. 

4. Langkah 4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran 

yang sedang kita buat. Pada tahap ini semua yang telah dikembangkan 

diujicobakan sesuai dengan rancangan agar tujuan dari implementasi berjalan 

baik. Setelah produk siap, maka dapat diuji cobakan melalui kelompok besar 

kemudian dievaluasi kembali dan direvisi. Selanjutnya uji coba dilakukan 

kembali, kemudian dievaluasi kembali dan direvisi sehingga menghasilkan 

produk akhir yang siap untuk diterapkan pada pembelajaran tematik 

5. Langkah 5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang 

sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap 

evaluasi bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya pada tahap 

rancangan memerlukan review ahli untuk memberikan masukan terhadap 

rancangan yang sedang dibuat sehingga dapat diketahui tingkat keefektivan 

media saat penggunaan media dalam pembelajaran tematik kelas IV. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Adapun langkah-langkah penggunaan metode Research and 

Development (R&D) adalah sebagai berikut:  

1. Analisis (Analyze) 

Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan. Pada penelitian ini, yang didapat dari hasil observasi 

adalah kurangnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajaran di SDN 01 Pamotan, media yang digunakan oleh guru masih 

bersifat satuan mata pelajaran dan guru menyesuaikan dengan lingkungan 

sekitar sehingga peserta didik sulit menyesuaikan dengan tema yang 

dipelajari dan peserta didik dalam pembelajaran menjadi kurang aktif. Perlu 

dilakukan pengumpulan data/informasi yang berkaitan dengan produk yang 

akan dibuat. Data/informasi tersebut berguna sebagai bahan perencanaan 

produk yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut adalah: 

a. Melakukan wawancara dan observasi di SDN 01 Pamotan, dan menanyakan 

sesuai dengan topik permasalahan yang ada di kelas IV. 

Hasil dari wawancara dan observasi diketahui bahwa media yang ada di kelas 

IV SD berupa media satuan mata pelajaran. Kurangnya media pembelajaran 

tematik sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Guru 

berpacu pada sumber belajar buku siswa dan buku guru. 

b. Data wawancara dan observasi yang didapat diperlukan untuk memenuhi 

analisis kebutuhan pada penelitian. 
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c. Informasi yang didapatkan dari pengumpulan data digunakan sebagai bahan 

perencanaan pembuatan media pembelajaran dalam konteks pemenuhan dari 

analisis kebutuhan yaitu media pembelajaran tematik untuk SD, sehingga 

pembelajaran lebih efektif. 

2. Desain (design) 

Di dalam tahap ini, peneliti akan merealisasikan hal yang telah 

dianalisis. Peneliti akan membuat hal yang dibutuhkan. Langkah-langkah 

pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rancangan media pembelajaran PAPEDA yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran tematik kelas IV sub tema Indahnya Keragaman Budaya 

Negeriku yang terdapat mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan PPKn yang 

diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. 

b. Menentukan bahan yang akan digunakan untuk membuat media PAPEDA. 

c. Menentukan bentuk media yang akan dibuat sesuai ukuran yang ditentukan. 

d. Menentukan bahan bacaan serta gambar yang akan digunakan dalam media 

PAPEDA.  

3. Pengembangan (development) 

Pada tahap ini, peneliti mulai mengembangkan media PAPEDA sesuai 

desain yang telah ditetapkan, setelah itu media PAPEDA yang telah dibuat 

akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Jika media PAPEDA yang 

sudah dibuat oleh peneliti belum mencapai kriteria positif, maka peneliti akan 

merevisi media pembelajaran sesuai saran dari ahli materi dan ahli media. 

Setelah media PAPEDA dikatakan positif, maka peneliti akan 

mengujicobakan kepada guru kelas IV SDN 01 Pamotan. 
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4. Implementasi (implementation) 

Pada tahap ini, akan diadakan uji coba media PAPEDA kepada guru 

dan peserta didik kelas IV SDN 01 Pamotan. Media PAPEDA yang telah 

dikembangkan, diimplementasikan pada situasi yang nyata yaitu dikelas. 

Selama implementasi, media PAPEDA diterapkan pada kondisi yang 

sebenarnya. Materi yang disampaikan sesuai dengan penggunaan media 

PAPEDA yang dikembangkan. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dilakukan dalam dua jenis evaluasi yaitu bentuk evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap 

akhir tatap muka. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik 

pada pengguna media PAPEDA. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi 

atau kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh media PAPEDA tersebut. Evaluasi 

sumatif dilaksanakan setiap akhir pembelajaran berlangsung dengan 

memberikan soal tes evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian pembelajaran. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN 01 Pamotan Kabupaten Malang 

yang terletak di Jl. Raya Pamotan No. 108 Dampit-Malang. Penelitian ini 

akan dilakukan pada proses pembelajaran di dalam kelas IV. 

Penyelenggaraan penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Maret 2018. 
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D. Validasi Ahli 

Validasi ini merupakan proses untuk menilai media yang 

dikembangkan dan dilakukan sebelum peneliti melakukan uji coba secara 

langsung. Pada penilaian terdapat dua validator yaitu: 

1.  Ahli materi 

Pada penelitian pengembangan ini, ahli materi yaitu Ibu Maharani 

Putri Kumalasani, M.Pd selaku dosen pendidikan guru sekolah dasar UMM 

yang berperan memvalidasi materi meliputi aspek ketepatan materi, kejelasan 

materi dan cakupan materi yang digunakan apakah sudah sesuai dengan 

pembelajaran tematik siswa kelas IV di dalam kelas. 

2.  Ahli media 

Pada penelitian pengembangan ini, ahli media yaitu Bapak 

Kuncahyono, M.Pd selaku dosen pendidikan guru sekolah dasar UMM yang 

berperan memvalidasi media meliputi aspek fisik, pemanfaatan, ilustrasi 

gambar, warna dan tulisan. Melalui validasi media ini akan menentukan 

kelayakan media yang dikembangkan. 

E. Uji Coba Produk 

Uji coba produk ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan serta menguji kevalidan atau kelayakan 

media untuk dipakai dalam proses belajar mengajar. Desain uji coba media 

PAPEDA yang akan dilakukan adalah setelah media yang dikembangkan 

telah divalidasi oleh ahli untuk mengukur tingkat kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan maka peneliti mengujicobakan media 
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pembelajaran pada kelas IV SDN 01 Pamotan. Uji coba media dilakukan 

dengan menyebar angket respon peserta didik untuk menilai media PAPEDA 

yang sudah dikembangkan, agar peneliti/pengembang media dapat 

memperoleh informasi atau data secara kualitatif dan kuantitatif. Uji coba 

dilakukan pada skala kelompok besar dengan dua tahap yaitu pembelajaran 3 

dan pembelajaran 4 pada pembelajaran tematik kelas IV SD. 

F. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, guru kelas IV, dan 

semua peserta didik kelas IV di SDN 01 Pamotan yang berjumlah 24 peserta 

didik. Dengan subjek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi dengan lengkap serta kevalidan tentang media 

PAPEDA (papan peta budaya Indonesia) sampai tahap akhir penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. 

1. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. 

Peneliti memperkuat data-data yang didapatkan dari data-data hasil observasi 

dengan melakukan wawancara kepada sumber yang berperan penting dalam 

pembelajaran yaitu kepada guru kelas IV SDN 01 Pamotan dengan 

menanyakan keadaan pembelajaran dan kebutuhan alat bantu dalam 

mengajar. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan terdapat media 

pembelajaran. Selain itu menanyakan tentang bagaimana hasil produk media 
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pembelajaran yang telah diujicobakan. Teknik wawancara yang digunakan 

adalah bentuk wawancara terstruktur yang dalam pelaksanaannya juga 

terstruktur dan mudah menemukan informasi maupun permasalahan. 

2. Observasi 

Teknik observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Peneliti melakukan observasi dan 

mendapatkan informasi tentang pembelajaran di dalam kelas serta kebutuhan 

yang dibutuhkan di SDN 01 Pamotan. Teknik observasi yang digunakan yaitu 

peneliti datang ke tempat kegiatan berlangsung untuk mengamati kegiatan 

yang berlangsung saja, dengan mencatat hal-hal yang penting dan dibutuhkan 

dalam penelitian, namun tidak ikut serta terlibat didalam kegiatan tersebut. 

Observasi dilakukan sebelum media dikembangkan untuk memenuhi analisis 

kebutuhan. Observasi dilakukan guna dalam pengembangan media cocok dan 

relevan dalam pembelajaran tematik kelas IV SD. Observasi juga dilakukan 

pada tahap implementasi media pembelajaran di kelas, yang berguna untuk 

mengetahui tingkat efektifita dari media yang dikembangkan. 

3. Angket/kuisioner 

Angket kuesioner digunakan dengan tujuan mengumpulkan data mengenai 

kelayakan media yang penggunaannya pada pembelajaran dikelas dalam 

penelitian ini terdiri dari angket validasi. Angket tersebut memperoleh 

penilaian dari ahli media dan ahli materi. Penilaian itu digunakan dalam 

melakukan acuan revisi dan memperbaiki media agar lebih baik dari 

sebelumnya, serta untuk mendapatkan data tentang respon anak didik dan 
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pendapatnya setelah menggunakan media maka dalam penelitian ini terdapat 

angket respon peserta didik. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan dan lain-lain. Tahap kegiatan 

observasi, wawancara dan implementasi berlangsung, peneliti dengan teman 

sejawat melakukan dokumentasi pada kegiatan tersebut. Peneliti juga 

melakukan dokumentasi pada saat proses pengembangan media serta saat 

melakukan penelitian atau implementasi di dalam kelas. Dalam melakukan 

dokumentasi untuk menghasilkan gambar atau foto peneliti menggunakan 

kamera handphone yang dibantu oleh teman sejawat.  

H. Instrumen Penelitian 

Terdapat hal penting dalam penelitian yaitu kualitas instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen terdiri dari kuisioner dan tes 

yang disusun meliputi: 

1. Lembar evaluasi ahli materi 

Sebagai pedoman penelitian, peneliti menggunakan lembar evaluasi 

ahli materi sebagai pedoman dalam membuat langkah selanjutnya yaitu 

membuat kisi-kisi instrumen ahli materi pengembangan media PAPEDA 

(Papan Peta Budaya Indonesia). Lembar evaluasi ahli media memiliki fokus 

instrumen mengenai aspek; a) ketepatan materi yang didalamnya terdapat 

indikator 1) kesesuaian kompetensi dasar dengan standar kompetensi, 2) 

kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator, 3) kesesuaian indikator 

pencapaian kompetensi dengan materi pada media. Aspek; b) kejelasan 

materi yang didalamnya terdapat indikator 1) kejelasan isi materi, 2) 
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kebenaran materi. Aspek; c) cakupan materi yang didalamnya terdapat 

indikator 1) keruntutan penyajian materi, 2) kesesuaian soal dengan materi, 3) 

kejelasan bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi, 4) kemudahan 

memahami materi, 5) kesesuaian isi materi dengan media yang digunakan. 

2. Lembar evaluasi ahli media 

Sebagai pedoman penelitian, peneliti menggunakan lembar evaluasi 

ahli media sebagai pedoman dalam membuat langkah selanjutnya yaitu 

membuat kisi-kisi instrumen ahli media pengembangan media PAPEDA 

(Papan Peta Budaya Indonesia). Lembar evaluasi ahli media memiliki fokus 

instrumen mengenai aspek; a) fisik, yang didalamnya terdapat indikator 1) 

jenis bahan yang digunakan, 2) ukuran papan peta budaya Indonesia, 3) 

keawetan papan peta budaya Indonesia, 4) keamanan bahan yang digunakan. 

Aspek; b) Pemanfaatan, yang didalamnya terdapat indikator 1) kesesuaian 

media dengan karakteristik peserta didik kelas IV, 2) kepraktisan media, 3) 

kemudahan penggunaan media, 4) ketepatan media dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik, 5) ketepatan media dalam mengembangkan sikap 

kerjasama, 6) kejelasan lembar petunjuk. Aspek; c) ilustrasi gambar, yang 

didalamnya terdapat indikator 1) kejelasan gambar, 2) kesesuaian gambar 

dengan materi, 3) kesesuaian gambar dengan karakteristik siswa kelas IV. 

Aspek; d) warna, yang didalamnya terdapat indikator 1) kesesuaian warna 

dengan karakteristik siswa kelas IV, 2) keterpaduan warna gambar, 3) 

komposisi warna, gambar dan tulisan, 4) ketertarikan warna pada kemasan 

(papan). Aspek; e) tulisan yang didalamnya terdapat indikator 1) kesesuaian 

ukuran huruf, 2) kesesuaian jenis huruf yang digunakan, 3) kejelasan tulisan. 
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3. Lembar evaluasi respon peserta didik 

Sebagai pedoman penelitian, peneliti menggunakan lembar evaluasi 

respon peserta didik pada pengembangan media PAPEDA (Papan Peta 

Budaya Indonesia) sebagai pedoman yang digunakan dalam langkah 

selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi respon peserta didik. Lembar evaluasi 

respon peserta didik memiliki fokus instrumen mengenai aspek; a) isi, yang 

didalamnya terdapat indikator 1) kemudahan materi. Aspek; b) pembelajaran, 

yang didalamnya terdapat indikator 1) penyampaian materi menarik, 2) 

kejelasan penggunaan bahasa, 3) kejelasan materi yang disajikan, 4) motivasi 

belajar. Aspek; c) media, yang didalamnya terdapat indikator 1) kemudahan 

media, 2) bentuk dan ukuran media, 3) ketepatan jenis dan ukuran huruf, 4) 

kejelasan gambar, 5) komposisi warna. 

4. Lembar wawancara 

Sebagai pedoman penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara 

untuk guru kelas IV SDN 01 Pamotan dan buku catatan untuk mencatat hasil 

wawancara. Lembar wawancara pada guru kelas IV memiliki fokus 

wawancara mengenai pembelajaran di dalam kelas yang di dalamnya terdapat 

dimensi atau suatu aspek yaitu; 1) karakteristik peserta didik kelas IV, 2) 

keaktifan peserta didik saat pembelajaran di kelas, 3) penggunaan media 

dalam proses pembelajaran, 4) media apa yang sudah pernah digunakan 

dalam pembelajaran, 5) media apa saja yang digunakan selama ini sesuai 

dengan kurikulum yang diterapkan, 6) kesulitan yang dihadapi saat membuat 

media, 7) media seperti apa yang diharapkan. 
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5. Lembar observasi 

Sebagai pedoman penelitian, peneliti menggunakan lembar observasi 

untuk kelas IV SDN 01 Pamotan. Lembar observasi memiliki fokus observasi 

mengenai kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang didalamnya terdapat 

dimensi atau suatu aspek yaitu; 1) Terdapat fasilitas belajar untuk peserta 

didik di dalam kelas, 2) peserta didik semangat dan antusias saat 

pembelajaran, 3) guru menggunakan media saat pembelajaran, 4) guru 

menggunakan metode dalam pembelajaran, 5) peserta didik aktif dalam 

penggunaan media pembelajaran, 6) peserta didik termotivasi untuk belajar, 

7) suasana belajar lebih kondusif dan menyenangkan, 8) efektivitas dan 

efisiensi penggunaan waktu tepat, 9) karakteristik peserta didik, 10) guru 

terbantu dengan menggunakan media. 

I. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2015) mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah-langkah dalam teknik analisis 

data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh tentang penggunaan media PAPEDA (Papan Peta Budaya 

Indonesia) dan aktivitas yang dilakukan peserta didik, beserta faktor 

pendukung dan penghambat pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
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b. Reduksi Data 

Mereduksi data dengan memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data 

yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

c. Penyajian Data 

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun disajikan dalam bentuk 

penjelasan deskriptif. Hal ini untuk memudahkan dan memahami apa yang 

terjadi dalam merencanakan kegiatan selanjutnya. 

d. Penyimpulan Data 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

a. Validitas Oleh Ahli Angket 

Dalam pengembangan media PAPEDA ini maka validitas 

dimaksudkan untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang 

dikembangkan dan kesesuaian materi berdasarkan (KI/KD). Sehingga dapat 

diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. 

Jawaban angket menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Skala likert yang digunakan terdiri dari lima 

kategori yaitu: 
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Tabel 3.1 Penilaian Skala Likert 
No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat 

layak/sangat menarik 

2. Skor 3 Setuju/baik/sesuai/mudah/layak/menarik 

3. Skor 2 Kurang setuju/kurang baik/kurang mudah/kurang 

layak/kurang menarik 

4. Skor 1 Sangat kurang setuju/sangat kurang baik/sangat kurang 

mudah/sangat kurang layak/sangat kurang menarik 

(Sugiyono, 2015:93)  

Pada penelitian ini, uji angket validitas ahli dengan membandingkan 

antara jumlah nilai yang diberikan validator menggunakan rumus: 

  
  

 
       

Keterangan : 

P  = Presentase skor 

∑ R = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 

N  = Jumlah skor maksimal 

Tabel 3.2 Kriteria Validasi 1 
No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan  

1. 81-100 % Sangat baik Sangat layak/sangat valid/tidak 

perlu revisi 

2. 51-80 % Baik Layak/valid/tidak perlu revisi 

3. 21-50 % Kurang baik Tidak layak/tidak valid/perlu 

revisi 

4. <20 % Tidak baik Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid/perlu revisi 

(Sumber : Endah Poerwati, 2013) 

Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka 

produk tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari peserta didik. 

Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 
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a. Analisis angket respon peserta didik 

Data yang diperoleh pada hasil angket respon peserta didik 

selanjutnya dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji tentang 

kelayakan media tersebut digunakan. Hasil ukur menggunakan skala Guttman 

yaitu terdiri dari dua pilihan checlist dan pilihan ganda. 

Tabel 3.3 Skala Guttman 
No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 2 Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 

Penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
  

 
       

Keterangan  : 

P  = Presentase skor 

∑ R = Jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 

N  = Jumlah skor maksimal 

Tabel 3.4 Kriteria Validasi 2 
No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat baik Sangat layak/sangat valid/tidak 

perlu revisi 

2. 51-80 % Baik Layak/valid/tidak perlu revisi 

3.  21-50 % Kurang baik Tidak layak/tidak valid/perlu revisi 

4. <20 % Tidak baik Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid/perlu revisi 

(Sumber : Endah Poerwati, 2013) 

Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka 

produk tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari peserta didik. 

Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 


