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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Peneliti menggunakan model ADDIE untuk mengembangkan 

teknik membatik dengan penggunaan alat sederhana berupa lidi daun 

kelapa yang telah dikembangkan agar mudah dilakukan serta dapat 

mendorong kreatifitas siswa kelas V di SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir 

Kab. Malang. Model ADDIE memiliki 5 tahapan dalam pengembangan 

yaitu: Analis, Desain, Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi. Alasan 

penelitian ini menggunakan model ADDIE yaitu dikarenakan model 

ADDIE memiliki tahapan yang sistematis dan terdapat evaluasi pada 

setiap tahapannya.  

Metode penelitian ini digunakan untuk mengembangkan hasil 

produk terkait pelaksanaan pembelajaran seni budaya terhadap 

keterampilan membatik siswa kelas V di SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. 

Wagir Kab. Malang yang meliputi pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

membatik, kendala dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

guru kelas dan peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran seni budaya 

dalam keterampilan membatik. Proses kegiatan serta data-data yang 

diperoleh akan di deskripsikan dan dokumentasikan. Hasil produk  dari 

penerapan teknik kebyok pada pembuatan batik untuk mendorong 

kreatifitas siswa dalam kegiatan membatik dan akan di evaluasi di akhir 

kegiatan. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian pada pengembangan teknik kebyok pada 

proses pembelajaran keterampilan membatik dengan penerapan alat lidi 

daun kelapa modifikasi di mata pelajaran seni budaya kelas V yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan 

 

 

1. Analisis 

 Analisis kebutuhan yang ditemukan oleh peneliti di SDN 2 Sitirejo 

Kec. Wagir, Kab Malang dijadikan pedoman dalam pengembangan teknik 

kebyok pada keterampilan membatik yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. Analisis tersebut berisi permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran khususnya pada saat mengapresiaskan karya seni 

rupa motif hias. Pada saat peneliti melakukan analisis kebutuhan bersama 

guru kelas, ditemukan permasalahan bahwa siswa baru pertama kalinya 

membuat karya batik menggunakan lilin/malam pada kain prima dan 

pembelajaran yang dilakukan belum menggunakan alat dan teknik yang 

mudah untuk diterapka kepada siswa.  

Analisis  

Desain  

Pengembangan  Implementasi  Evaluasi  

Revisi  Revisi  

Revisi  Revisi  
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2. Desain 

 Tahap desain dilakukan  oleh peneliti untuk menyusun rancangan 

kegiatan keterampilan membatik yang akan dilakukan menggunakan 

teknik membatik yang akan dikembangkan. Pada tahap ini peneliti 

merancang penelitian dengan menentukan alat yang akan digunakan dan 

akan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yaitu 

keterampilan membatik. peneliti menggunakan 3-4 lidi dalam 1 bentuk 

pola untuk mengatasi kerapuhan alat pada saat dilakukan dalam 

keterampilan membatik. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi tahap I 

terhadap produk dengan seorang ahli media/ alat. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui kekurangan dalam pembuatan produk (modifikasi lidi) 

sehingga peneliti dapat memperbaiki sesuai dengan evaluasi yang 

disarankan. 

3. Pengembangan 

 Pengembangan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan desain alat 

membatik yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini peneliti 

menerjemahkan bentuk desain kedalam bentuk fisik. Artinya peneliti 

mulai membuat alat membatik berbahan lidi dari bentuk lurus dirangkai 

menjadi bentuk pola-pola dengan tema tumbuhan untuk penelitian 

pengembangan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar 

kreatifitas dalam membuat karya seni batik siswa meningkat. Pada tahap 

pengembangan peneliti kembali melakukan validasi produk yang kedua 

kalinya untuk mengetahui apakah masih ada hal yang harus direvisi oleh 

ahli media. 
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4. Implementasi 

 Peneliti melakukan implementasi terhadap penggunaan teknik kebyok 

dalam keterampilan membatik dengan beberapa tahapan, yaitu 

pengimplementasian terhadap ahli pembelajaran sebagai bentuk validasi 

tahap II dan angket respon kepada siswa. Pengimplementasian dengan 

menghadirkan ahli pembelajaran dilakukan untuk melihat keefektifitasan 

dan kevilidan dari model dan media/alat yang telah dirancang oleh 

peneliti. Hasil dari penelitian yang diberikan oleh ahli akan menjadi bahan 

revisi bagi peneliti untuk memperbaiki metode dan medianya. 

 Setelah melakukan  pengimplementasian dengan ahli pembelajaran di 

SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang pengimplementasian 

dilakukan untuk melihat keefektifan dan ketertarikan teknik kebyok dalam 

keterampilan membatik. Keefektifan dan ketertarikan siswa terhadap 

model dan alat yang digunakan dapat dilihat dari respon siswa yang 

diberikan saat pembelajaran keterampilan dan penelitian melalui 

pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

5. Evaluasi 

 Evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dilihat berdasarkan hasil revisi 

saat tahap pengimplementasian. Evaluasi tersebut berasal dari tim ahli dan 

siswa. Revisi media/alat yang dilakukan menjadi pedoman bagi peneliti 

untuk memperbaiki media/alat dan teknik membatik agar lebih baik dan 

siap untuk diaplikasikan saat pembelajaran khususnya pada keterampilan 

membatik motif hias di kelas V SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. 

Malang. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pada penelitian ini tempat lokasi yang digunakan adalah SDN 2 

Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang. Peneliti mengambil kelas V 

(lima) sebagai kelas yang digunakan untuk melakukan penelitian. Pada 

penelitian ini pula peneliti mengambil waktu semester 2 pada kelas II SDN 

2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang yaitu pada bulan Mei. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data berdasarkan masalah yang telah 

diketahui, maka perlu mencari berbagai informasi yang dapat digunakan 

untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

tersebut. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa angket untuk 

validasi dan angket untuk siswa. Angket validasi digunakan oleh ahli 

media/alat dan materi untuk mengukur kelayakan produk yang 

dikembangkan serta mengevaluasi produk, sedangkan angket siswa untuk 

mengukur keefektifitas teknik membatik yang dikembangkan berupa 

penilaian sikap.  

a. Langkah –langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini yaitu 

dengan observasi, wawancara, angket, dan penilaian kreatifitas. Berikut 

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1) Observasi  

 Observasi dan wawancara dilakukan kepada pihak sekolah SDN 2 

Sitirejo Buwek Kec.Wagir Kab.Malang untuk analisis kebutuhan teknik 

membatik yang dikembangkan ini. Hasil yang diperoleh dari kegiatan 

wawancara dan observasi tersebut untuk mengetahui proses 

keterampilan membatik dan kebutuhan guru dalam pembelajaran 

SBDP. Adapun lembar observasi aktifitas belajar siswa berupa 

penilaian dengan aspek kerjasama, keretampilan, ketelitian, 

kedisiplinan. 

2) Wawancara  

 Melakukan wawancara dengan guru kelas V  SDN 2 Sitirejo 

Buwek Kec.Wagir Kab.Malang Untuk memberikan masukan terkait 

penerapan teknik kebyok dalam proses membuat batik. Wawancara 

digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan alat membatik 

yang akan dibuat.   

3) Angket  

 Angket digunakan untuk penilaian ahli media/alat dan ahli 

pembelajaran untuk pengumpulan data tentang kesesuaian terhadap 

kompetensi yang ingin di capai, kurikulum, kesesuaian pola terhadap 

kompetensi dasar, dan penerapan penggunaan teknik kebyok pada 

pembuatan batik. Tujuan dari angket yaitu sebagai acuan untuk 

melakukan revisi terhadap bentuk pengembangan alat lidi modifikasi 

ini berdasarkan hasil penilaian beberapa ahli tersebut. Para ahli yaitu 
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ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Berikut merupakan 

rencana validasi ahli: 

Tabel 3.1 Rencana Validasi Ahli 

Validasi Kriteria Bidang Ahli Keterangan 

Dosen Ahli 

Media/Alat 

Pendidikan S2 Ahli 

Media/alat 

Pemilihan bentuk pola motif pada 

alat lidi modifikasi 

Dosen Ahli 

Pembelajaran 

Pendidikan S1 Responden  Memvalidasi teknik membatik 

yang akan diterapkan untuk siswa 

SD 

 Olahan : Peneliti  

4) Tes Keterampilan 

 Tes Keterampilan yaitu berupa keterampilan di lapangan yang 

dilakukan oleh siswa kelas V untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan teknik kebyok pada pembuatan batik yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

b. Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang Terlibat 

 Pengumpulan data dalam penelitian terdapat pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya, pihak yang terlibat didalam penelitian disebut narasumber. 

Pengumpulan data terkait penelitian ini melibatkan 4 orang 

narasumberyaitu kepala sekolah SDN 2 Sitirejo Buwek,siswa kelas V, Ibu 

Indah Budi selaku guru kelas 5 dan 2 guru SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. 

Wagir Kab. Malang. 

c. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan di SDN 2 Sitirejo Buwek kec. Wagir 

Kab. Malang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 10.00 

WIB di SDN 2 Sitirejo Buwek Kec. Wagir Kab. Malang. 
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E. Instrumen Penelitian 

Tabel 3.2 aspek yang dinilai, Instrumen, data yang diamati, dan responden 

Aspek Data Instrumen Data yang Diamati Responden 

Kelayakan 

produk 

Kevalidan 

Produk 

Lembar Validasi Kevalidan alat batik 

pada teknik kebyok 

untuk  siswa 

 Ahli 

Media 

 Ahli 

Pembelaja

ran 

Keterterapan 

Produk 
 Angket  

 Lembar 

Observasi 

 Kemudahan siswa      

menggunakan alat  

   membatik 

 Waktu pelaksanaan 

 Kelancaran  

 Proses mudah di 

lakukan  

 Guru 

kelas 

 Guru 

observer 

Unjuk Kerja Keterampilan   Produk batik  Siswa 

Lembar observasi  Aktifitas siswa  Observer 

Sumber : Rozhana, (2015:45) 

1. Pengumpulan Data Melalui  Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 4 Desember 2017 

di SDN 2 Sitirejo Wagir Kabupaten. Malang bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan dan keadaan pembelajaran membatik di SDN 

tersebut sebelum pengembangan teknik kebyok di ujikan. Selain itu 

wawancara juga digunakan setelah pengembangan teknik kebyok 

dalam pembuatan batik diuji cobakan kepada siswa kelas V. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan terhadap pengembangan 

teknik kebyok yang diujikan. Pedoman wawancara perlu disusun agar 

proses wawancara berjalan dengan lancar. Pedoman wawancara 

ditunjukan untuk guru kelas V di SDN 2 Sitirejo, adapun kisi-kisi dari 

pedoman wawancara sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman wawancara 
No Indikator No.Butir 

pertanyaan 

Jumlah 

1. Proses pembelajaran SBDP 1,2,3 3 

2. Keterampilan membatik 4,5 2 

3. Penggunaan alat dan bahan 6,7,8 3 

4. Teknik membatik 9,10 2 

Total 10 

     Olahan : Peneliti 

2. Pengumpulan Data Mengunakan Lembar Observasi 

  Lembar observasi dalam penelitian pengembangan teknik 

membatik kebyok yaitu lembar observasi keterlaksanaan penggunaan 

teknik kebyok dalam kegiatan membatik dan lembar observasi aktifitas 

siswa selama kegiatan keterampilan membatik menggunakan teknik 

kebyok . 

a. Lembar Observasi keterlaksanaan membatik teknik kebyok 

Instrumen ini berisi pertanyaan yang berhubungan dengan 

keterlaksanaan keterampilan membatik. Observer merupakan  

salah satu guru SDN 2 Sitirejo Buwek. Tugas observer yaitu 

sebagai  sebagai pengamat guru model (peneliti) yang 

menggunakan teknik kebyok dan lidi modifikasi dalam proses 

membatik. Pengisian instrumen dilakukan ketika kegiatan 

pembelajaran pada uji lapangan. Setiap pertanyaan diberi rentang 

skore 1-4. Berikut merupakan kisi-kisi lembar observasi 

keterlaksanaan keterampilan menggunakan teknik kebyok dalam 

proses pembuatan batik. 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Observasi Keterlaksanaan Teknik Membatik 

Aspek Indikator 

Persiapan Keterampilan Batik 1. Persiapan alat lidi modifikasi 

2. Persiapan bahan proses membatik 

Kegiatan Awal Pembelajaran Apersepsi  

Pelaksaan Keterampilan Batik 1. Perancangan pola pada alat lidi 

2. Penerapan alat lidi pada kain prima 

santung 

3. Proses pewarnaan 

4. Proses pemberian water glass  

5. Pelorotan malam pada kain 

6. Proses pengeringan kain 

Kegiatan Akhir Keterampilan Refleksi  

Penilaian Pembelajaran  Penilaian  

Sumber : Rozhana, (2015:49) 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan observasi aktivitas siswa tersebut dilakukan oleh 

observer. Pengisian lembar observasi aktivitas siswa dilakukan 

ketika uji lapangan siswa kelas V SDN 2 Sitirejo Buwek 

Kab.Malang. aktivitas yang diamati yaitu kreatifitas dan 

keterampilan saat proses pembuatan batik. Aktivitas siswa yang 

diamati selama kegiatan keterampilan membatik seperti berikut :  

Tabel 3.5 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Uji Lapangan 

Aspek Deskripsi 

Aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran 

1. Kerjasama siswa dalam membuat batik. 

2. Kreatifitas siswa dalam membuat batik  

3. Ketelitian siswa saat proses pewarnaan. 

4. Kedisiplinan dalam penyelesaian produk batik 

5. Keterampilan siswa dalam proses membatik 

Olahan :Peneliti 

3. Angket Validasi 

  Penelitian pengembangan teknik membatik untuk 

pembelajaran SBDP menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa angket atau kousioner. Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengetahui validitas terhadap produk pengembangan 

yaitu melalui metode angket atau kousioner. 
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a. Angket validasi 

Angket validasi ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan nilai 

pada penerapan teknik kebyok yang dikembangkan. Lembar angket 

tersebut diberikan kepada ahli media/alat dan ahli pembelajaran 

untuk digunakan dalam memvalidasi produk (teknik kebyok dan 

alat lidi modifikasi) dari segi perancangan alat lidi modifikasi dan 

teknik yang digunakan. Adapun kisi-kisi lembar validasi teknik 

kebyok dan alat lidi modifikasi seperti pada tabel berikut: 

      Tabel 3.6 Deskriptor Validasi Pembelajaran 

Indikator 

Penilaian 

No Deskriptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian SK dan 

KD Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 : Alat lidi modifikasi dapat  membantu siswa  

 dalam kegiatan terampilan membatik  

3 : Alat lidi modifikasi sangat menarik untuk  

 diterapkan pada keterampilan membatik 

2  : Alat lidi modifikasi tidak tepat untuk   

 diterapkan dalam keterampilan membatik 

1 : Alat lidi modifikasi tidak dapat diterapkan pada  

 keterampilan membatik 

 

2 

4 : Pemilihan bentuk pola sangat mudah untuk dibuat 

 oleh siswa 

3 : Pembuatan bentuk pola bertema tumbuhan sesuai 

 dengan jenjang pendidikan siswa 

2 : Pemilihan alat lidi modifikasi tidak sesuai dengan  

 karakter siswa 

1 : penggunaan alat lidi modifikasi tidak sesuai  

 dilakukan di sekolah dasar 

 

 

 

3 

4 : Penggunaan teknik kebyok dapat membuat siswa 

 menjadi senang 

3 : Penggunaan teknik kebyok menambah pengalaman 

 siswa dalam membatik 

2 : Penggunaan teknik kebyok membuat siswa menjadi 

 sulit untuk membuat batik 

1 : Siswa tidak dapat membuat batik dengan teknik  

 kebyok 

 

4 

4 : Siswa dapat membuat 3 bentuk pola pada lidi  

 modifikasi 

3 : Siswa dapat membuat 2 bentuk pola pada lidi  

 modifikasi 

2 : Siswa hanya membuat 1 bentuk pola 

1 : Siswa tidak dapat membuat bentuk pola pada lidi  

 modifikasi 
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Keefektifan 

Penggunaan 

Alat 

 

5 

4 : Penerapan lidi modifikasi memudahkan siswa  

 dalam membatik 

3 : Lidi modifikasi membantu siswa dalam membuat  

 batik 

2 : Alat lidi modifikasi sulit dilakukan oleh siswa 

1 : Lidi modifikasi tidak dapat dilakukan dalam  

 keterampilan membatik oleh siswa 

 

6 

4 : Alat lidi modifikasi menginspirasi siswa dalam  

 membuat karya batik 

3 : Lidi modifikasi mendorong siswa dalam  

 menciptakan batik 

2 : Lidi modifikasi tidak dapat mendorong untuk siswa 

 dalam kegiatan keterampilan 

1 : Lidi modifikasi tidak dibutuhkan oleh siswa dalam 

  membuat batik  

Kemenarikan 

Penggunaan 

Teknik Kebyok 

 

 

 

7 

 

4 : Teknik kebyok memberikan pengetahuan baru bagi 

  siswa 

3 : Teknik kebyok memberikan pengalaman baru  

 dalam kegiatan membatik 

2 : Teknik kebyok sudah dilakukan di sekolah 

1 : Teknik kebyok tidak dapat dilakukan oleh siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenarikan 

Penggunaan 

Teknik Kebyok 

8 4 : Siswa mudah mencanting dengan alat lidi  

 modifikasi 

3 : Siswa dapat mencanting menggunakan alat lidi  

 modifikasi 

2 : Siswa sulit melakukan pencantingan dengan alat lidi 

 modifikasi 

1 : Siswa tidak dapat melakukan pencantingan 

9 4 : Alat lidi modifikasi sangat membantu dalam  

 pembelajaran keterampilan membatik 

3 : Lidi modifikasi  dapat mendukung dalam  

 pembelajaran membatik  

2 : Tidak dapat membantu dalam pembelajaran  

 keterampilan membatik 

1 : Tidak cocok untuk dilakukan dalam keterampilan  

 membatik 

10 4 : Pewarnaan menggunakan teknik colet memudahkan 

 siswa dalam mewarnai batik 

3 : Teknik colet dapat dilakukan oleh siswa dengan  

 baik 

2 : Penerapan teknik colet pada proses pewarnaan batik 

 sulit dilakukan siswa 

1 : Siswa tiak dapat melakukan pewarnaan dengan  

 teknik colet 
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Tabel 3.7Kisi-Kisi Lembar Validasi Teknik Kebyok dan Alat Lidi 

Modifikasi (untuk Ahli  Pembelajaran) 
Aspek No Indikator Butir 

Kesesuaian Materi 

dengan SK dan KD 

1 Kesesuaian dengan kebutuhan 

pembelajaran SBDP kelas V 

1 

2 Sesuai dengan karakteristik siswa  2 

3 Pembelajaran lebih menyenangkan 3 

4 Siswa lebih kreatif dalam  membentuk pola 4 

Keefektifan 

penggunaan alat 

5 Penerapan lidi modifikasi lebih mudah 

diterapkan dalam membatik 

5 

6 Memberikan insprirasi siswa untuk 

membuat batik 

6 

Kemenarikan 

penggunaan teknik 

kebyok 

7 Penerapan teknik membatik memberikan 

kesamaan pengalaman siswa  

7 

 8 Memberi kemudahan siswa dalam 

mencanting 

8 

 9 Mendukung isi pembelajaran 9 

 10 Memberikan kemudahan siswa dalam 

mewarnai 

10 

 Sumber : Modifikasi dari Nana Syaodih (2007: 230-241) 

Tabel 3.8Kisi-Kisi Lembar Validasi Teknik Kebyok dan Alat Lidi 

Modifikasi(untuk Ahli Media/Alat) 
Aspek No Indikator Butir 

Desain media/alat 1 Tampilan bentuk pola pada media/alat 

menarik 

1 

2 Bentuk media/alat menarik 2 

3 Pola yang digunakan menarik dan sesuai 

dengan karakteristik siswa 

3 

4 Media/alat disesuaikan kemampuan 

siswa 

4 

Konten media/alat 5 Pola yang dirancang mudah dibuat  5 

6 Bentuk pola mengacu pada ragam hias 

motif nusantara 

6 

Manfaat media/alat 7 Media/alat dapat mendorong kreatifitas 

siswa 

7 

 

  

  

b. Angket Respon siswa  

 Penggunaan teknik kebyok dan alat lidi modifikasi pada 

pembelajaran keterampilan membatik merupakan suatu inovasi 

dalam kegiatan keterampilan untuk meningkatkan kreatifitas dalam 

membuat karya seni rupa batik kelas V SDN 2 Sitirejo Buwek Kab. 

Malang. Inovasi ini dapat dikatakan efektif dilihat dari respon 

siswa. lembar respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat 
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siswa terhadap penggunaan teknik kebyok dengan alat lidi 

modifikasi pada kegiatan keterampilan membatik. Angket ini 

diberikan kepada siswa kelas V SDN 2 Sitirejo Buwek Kab. 

Malang setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

teknik kebyok dan alat lidi modifikasi . adapun kisi-kisi angket 

respon siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9  Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek  Deskripsi  

Penggunaan teknik 

kebyok dengan lidi 

modifikasi dalam 

karya membatik 

1. Pola lidi modifikasi 

2. Keterampilan lapangan  

3. Perasaan menggunakan teknik kebyok 

4. Penerapan teknik kebyok 

5. Rasa senang dan ingin tahu  

6. Kreatifitas membatik 

7. Keterampilan membatik 

8. Pencantingan malam 

9. Pewarnaan 

10. Pelorotan malam 

Olahan : Peneliti 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah 

data yang berupa saran maupun tanggapandari hasil penilaian pada lembar 

validasi, lembar observasi, dan angket yang berbentuk data deskriptif. 

Analisis data deskriptif kuantitatif menggambarkan statistika data yang 

ada pada penelitian. 
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1. Analisis Data Kevalidan Media 

 Analisis data kevalidan merupakan data yang mengambarkan 

kevalidan media/alat membatik yang dikembangkan. Validasi 

media/alat yang dikembangkan diperoleh dari ahli media 

pembelajaran. Data kevalidan media/alat akan dianalisis dengan 

deskriptif presentase dengan rumus sebagai berikut : 

 

  
  

 
      

 Keterangan :  

 P  : Presentase skor yang dicari 

 ∑R : Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

 N  : Jumlah skor maksimal 

Interprestasi merupakan penafsiran terhadap hasil analisis data 

responden. Sebagai pedoman interprestasi ditetapkan kreteria sebagai berikut: 

Tabel 3.10 tingkat kevalidan media/alat membatik 

Kategori Besarnya Persentase Keterangan 

A 80% - 100% Valid 

B 60% - 79% Cukup Valid 

C 50% - 59% Kurang Valid 

D 0% - 49% Tidak Valid 

Sumber : Sugiyono (2015:98) 

Pengembangan media/alat keterampilan membatik dinyatakan valid 

untuk digunakan jika mendapatkan kriteria “cukup valid” atau “Valid”. 

Dikatakan cukup apabila media/alat membatik memiliki kriteria pencapian 60% 

- 79%, sedangkan dikatakan valid apabila kreteria kevalidan mencapai  80% - 

100%. 
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2. Analisis Data Keterterapan Alat Membatik

 Data keterterapan alat membatik diperoleh dari uji lapangan 

menggunakan lembar observasi dan angket. Data keterterapan 

diperoleh dari lembar observasi dan angket dari tanggapan guru dan 

siswa pada saat keterampilan lapangan. Data keterterapan alat 

membatik akan dianalisis dengan deskriptif presentase dengan rumus 

sebagai berikut : 

Keterangan : 

P  : Presentase skor yang dicari 

∑R : jumlah jawaban yang diberikan 

         N    : jumlah skor maksimal  

Selanjutnya diberikan penafsiran dan pengambilan keputusan 

tentang kualitas produk pengembangan dengan menggunakan kriteria 

keterterapan produk pada tabel berikut : 

Tabel 3.11 Kriteria Tingkat Keterterapan Keterampilan Membatik 

Presentase Kualifikasi Keterangan 

80% - 100% Sangat Baik Dapat digunakan tanpa revisi 

60 – 79 Cukup Baik Dapat digunakan dengan revisi kecil 

50 – 59 Kurang Baik Tidak dapat digunakan 

≤ 49% Tidak  Baik Terlarang digunakan 

Sumber : Akbar dan Sriwijaya (Dalam Rozhana, 2015:54) 

3. Unjuk Kerja Membatik

Analisis data unjuk kerja  pengembangan alat membatik diperoleh 

melalui analisis aktivitas keterampilan siswa di lapangan pada 

kegiatan penelitian berlangsungyang diuraikan dengan kreteria 

sebagai berikut : 

P =
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Tabel 3.12 Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Sumber: Sugiyono,2013:139 

 Presentase tiap komponen yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 Keterangan  : 

 P = Presentase skor 

     = Jumlah nilai jawaban responden suatu item 

      = Jumlah skor ideal 

Interprestasi merupakan penafsiran terhadap hasil analisis data 

responden. Sebagai pedoman interprestasi ditetapkan dalam kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 3.13Kriteria Unjuk Kerja Membatik Siswa 
No. Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

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

2. 61% - 80% Baik  Layak/ valid, tidak perlu direvisi 

3. 41% - 60% Cukup Baik Cukup layak/ cukup valid, perlu revisi 

4. 21% - 40% Kurang Baik Tidak layak/ tidak valid, perlu revisi 

5. ≤20% Sangat Kurang 

Baik 

Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu 

direvisi 

Sumber : Arikunto, 2010:35 

 Media/ alat yang dikembangkan dalam keterampilan membatik 

mendapatkan respon positif dari observer apabila presentase yang diperoleh 

dari hasil unjuk kerja keterampilan membatik siswa mencapai lebih dari (≥) 

61%. 

 

    
  

   
       

 




