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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan merupakan model penelitian untuk 

menghasilkan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada agar 

lebih efektif dan efisien. (Sugiyono 2017) menyatakan bahwa  metode 

penelitian dan pengembangan merupakan suatu meode ilmiah yang bertujuan 

untuk meneliti, memproduksi, merancang, dan menguji validitas produk yang 

dihasilkan. 

Penelitian pengembangan berfungsi untuk validitas produk dan 

pengembangan produk. Penelitian pengembangan digunakan sebagai validitas 

produk diartikan sebagai pengujian terhadap produk yang sudah ada 

sebelumnya, kemudian peneliti hanya melakukan pengujian terhadap validitas 

terhadap produk tersebut. Sedangkan Penelitian pengembangan digunakan 

sebagai pengembangan produk berarti, peneliti dapat mengembangkan atau 

memperbarui produk yang sudah ada sebelumnya, dan apabila belum ada, 

peneliti menciptakan produk yang baru. Tujuan akhir dari penelitian 

pengembangan yaitu terciptanya suatu produk baru maupun perbaikan produk 

yang sudah ada, guna memperbaiki terlaksananya proses pendidikan agar 

pendidikan terlaksana secara efektif, dan tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Penelitian ini lebih berfokus pada pengembangan, yaitu 

mengembangkan media yang sudah ada, dengan membuat media roket sebagai 

sarana gerak dasar lempar lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah 

dasar, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran. Model pengembangan 
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ini, menggunakan langkah-langkah ADDIE sebagai acuan, ADDIE 

menyangkut aspek Analyze (analisis), Design (merancang), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation (evaluasi). 

Peneliti memilih model penelitian ADDIE karena model ini dianggap paling 

lengkap, jelas, dan rasional. Selain itu, langkah-langkah ADDIE merupakan 

langkah yang paling sederhana namun tetap kongkrit. Menurut (Sugiyono 

2017) penelitian model ADDIE cocok digunakan untuk mengembangkan 

produk yang sudah ada. . Sedangkan menurut (Hasyim, 2016) Model ADDIE 

merupakan model prosedural sederhana dan mudah untuk memproduk bahan 

ajar, untuk pelatihan jangka pendek ataupun berkesinambungan 

(Sugiyono 2017) menyatakan ada 5 langkah-langkah penelitian ADDIE 

menurut  Robert Maribe Branch. Adapun langkah-langkahnya digambarkan 

dalam bagan berikut ini: 

Bagan 3.1 Langkah-Lngkah Pengembangan ADDIE (diadaptasi dari Sugiyono: 2017) 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedural yang ditempuh peneliti dalam pengembangan media  

dilakukan sesuai dengan 5 langkah-langah penelitian Robert Maribe Branch, 

sehingga peneliti dapat menghasilkan suatu produk yang berupa 

pengembangan media pembelajaran untuk materi gerak dasar lempar lembing. 

Berikut penjelasan langkah proseduralnya: 

Analyze Design 
Develop

ment 
Impleme
ntation 

evaluatio
n 



 
 

29 
 

1. Langkah 1 Analisis (analyze) 

(Piskurich 2000:31) menyatakan “...This part of the process is 

dedicated to the collection of data, which should be used to determine the 

purpose of the operational system, job, or educational situation to be 

taugrht”.  

Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis dengan pengumpulan 

informasi atau data terlebih dahulu, guna mengetahui kebutuhan peserta 

didik dan latar belakang tentang permasalahan apa yang melatarbelakangi 

pengembangan media ini. Peneliti juga akan menyesuaikan dengan fakta 

dan kondisi nyata di lapangan, yang mencakup analisis materi pembelajaran, 

analisis kompetensi siswa, analisis media atau bahan ajar, dan analisis 

kebutuhan lingkungan belajar.  

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara guru penjas 

orkes yang bersangkutan di kelas V. Penelitian dilakukan pada kelas V 

karena sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat di kelas V Semester 

2, yaitu 6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang dimodifikasi, 

serta nilai semangat, sportivitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 

2. Langkah 2 Perancangan (Design) 

Langkah selanjutnya yaitu Langkah perancangan/ design. Pada 

langkah ini, peneliti mulai merancang suatu produk, yaitu merancang 

media roket yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Selain itu 

peneliti merancang kisi-kisi instrumen atau kriteria yang disesuaikan 

dengan kategori ahli media, ahli materi, guru penjas orkes di sekolah 

dasar, dan siswa kelas V sekolah dasar. Berdasarkan kisi-kisi instrumen 
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yang telah dibuat,  peneliti merancang instrumen penelitian yang berupa 

lembar angket validasi,  lembar observasi, dan lembar respon guru dan 

siswa. Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan produk 

atau kevalidtan media roket. Sedangkan lembar observasi dan respon guru 

dan siswa, digunakan untuk mengetahui respon atau tanggapan guru 

maupun siswa terhadap penggunaan media roket sebagai sarana 

pembelajaran gerak dasar lempar lembing di sekolah dasar. 

3. Langkah 3 Pengembangan (Development) 

Pada langkah ini, produk mulai dikembangkan sesuai dengan 

desain yang telah ditentukan. Pada langkah pengembangan, peneliti mulai 

membuat pengembangan media lempar lembing, langkah pengembangan 

menghasilkan  suatu produk, yaitu media roket. Setelah membuat media 

roket, selanjutnya peneliti melakukan penambahan efek suara pada media 

roket. Menurut (Piskurich 2000:36) “...This in also the phase where media 

selection can limit the development of intruction”, yang berarti bahwa 

pada fase ini  pemilihan media dapat membatasi perkembangan 

pengajaran, untuk itu diharapkan pemilihan media roket ini dapat 

digunakan sebagai pengganti media lembing yang efektif dan efisien  

sesuai dengan kebutuhan. Selain membuat produk, pada langkah ini juga 

peneliti melakukan pengujian produk atau validasi produk. Media roket 

akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Apabila media roket 

belum mencapai kriteria layak digunakan, maka peneliti akan melakukan 

revisi produk sesuai dengan kritik maupun saran oleh validator. Setelah 
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media roket dikatakan layak, maka akan dilanjutkan dengan langkah 

implementasi.  

4. Langkah 4 Implementasi (Implementation) 

Pada langkah ini, peneliti mengimplementasikan produk yang 

sudah dibuat. Pengembangan media roket tersebut selanjutnya digunakan 

sebagai sarana gerak dasar lempar lembing oleh siswa kelas V SDN 

Tulusrejo 2 Malang. 

Pada tahap ini, akan dilakuka uji coba terhadap produk yang sudah 

dibuat, sehingga akan diporoleh hasil ujicoba, baik berupa kelebihan 

maupun kekurangan-kekurangan pada produk. Kekurangan yang terdapat 

dalam media akan direvisi kembali untuk meminimalisisr kekurangan 

media yang sudah dikembangkan, kemudian akan dilakukan evaluasi awal. 

5. Langkah 5 Evaluasi (Evaluation)  

Langkah terakhir yaitu kegiatan mengevaluasi atau melakukan 

penilaian. (Piskurich 2000:39) menyatakan “Ensure that evaluation 

instruments are in place that measure both intruction and how well the 

student do”. Untuk itu evaluasi peneliti lakukan sebagai penilaian terhadap 

baik atau buruknya pembelajaran, dan penilaian terhadap media roket yang 

dikembangkan terhadap siswa, mencakup kevalidtan dan kelayakan media 

roket sebagai sarana gerak dasar lempar lembing untuk siswa kelas 5 SDN 

Tulusrejo 2 Malang. 

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi 

sumatif dan evaluasi formatif. Menurut (Hasyim, 2016:94) evaluasi 

formatif merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pengembang, dan tim 
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ahli sebagai mitra penelitian. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan 

evaluasi yang dilakukan setelah program selesai untuk dilakukan revisi 

sesuai dengan standar perancang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

dijelaskan evaluasi formatif yang dilakukan peneliti dilakukan  pada setiap 

tahap untuk penyempurnaan produk, sedangkan evaluasi sumatif 

dilakukan setelah program pembelajaran untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan produk terhadap hasil belajar peserta didik maupun kualitas 

proses selama pembelajaran berlangsung. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 2 

Malang, Jalan Kendalsari nomor 36, kecamatan Lowokwaru, Malang. 

Penelitian ini dilakukan khususnya pada siswa kelas V. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester II (genap) yaitu pada tahun 

ajaran 2017/2018 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui teknik 

wawancara, observasi, dan kuisioner. 

1. Teknik Wawancara  

Wawancara dilakukan bertujuan agar peneliti dapat melakukan 

analisis terhadap kebutuhan terkait media pembelajaran yang digunakan 

dalam materi lempar lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah 
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dasar. Wawancara dilakukan dengan guru penjas orkes kelas V SDN 

Tulusrejo 2 Malang. 

Peneliti memilih teknik wawancara karena dengan teknik 

wawancara peneliti mampu mengetahui informasi maupun permasalahan 

secara mendalam karena melibatkan narasumber langsung. Selain itu, 

teknik wawancara juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan, komentar, 

maupun saran terhadap media pembelajaran lempar lembing pada 

pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar.  

2.  Teknik Observasi  

Observasi dilakukan sebagai upaya pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung terhadap kevalidtan media di lapangan. Teknik 

observasi dilakukan oleh peneliti sendiri yang berperan sebagai observer. 

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui respon guru maupun siswa 

terhadap penggunaan media roket sebagai sarana pembelajaran lempar 

lembing pada pembelajaran penjas di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

3. Teknik kuisioner/angket 

Teknik kuisioner dilakukan sebagai penilaian oleh validator yaitu 

ahli media dan ahli materi mengenai media pembelajaran roket agar 

peneliti mampu melakukan validasi terhadap media yang sudah dirancang. 

Teknik kuisioner juga dilakukan untuk mengetahui respon siswa dan 

respon guru terhadap media pembelajaran roket. Hasil dari kuisioner dapat 

membantu peneliti dalam melakukan revisi terhadap kekurangan produk 

yang sudah dibuat, sehingga produk yang dihasilkan dapat dikatakan valid 
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dan layak. Kuisioner yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert. 

a. Kuisioner/angket validasi media pembelajaran roket 

 Angket validasi media dilakukan untuk menguji kelayakan media 

roket sebagai sarana pembelajaran gerak dasar lempar lembing pada 

pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar. Angket validasi diisi oleh 

validator ahli media dan validator ahli materi. Adapun spesifikasi 

validator para ahli disusun dalam tabel berikut ini:  

Tabel 3.1 Spesifikasi Validator Ahli Media dan Materi 

No  Validator Spesifikasi  

1 Ahli media Lulusam S2 

2 Ahli materi Lulusan S2 

 

b. Kuisioner/ angket respon guru 

Angket respon guru diisi oleh guru penjas orkes di SDN Tulusrejo 

2 Malang untuk mengetahui tanggapan mengenai media roket sebagai 

sarana pembelajaran gerak dasar lempar lembing yang sudah 

diimplementasikan. Angket respon guru yang mencakup tanggapan, 

kritik, maupun saran terhadap media roket digunakan untuk membantu 

peneliti dalam melakukan revisi terhadap kekurangan media. 

 c. Kuisioner/ Angket respon siswa 

Angket respon siswa diisi oleh siswa yang terlibat dalam 

pengimplementasia media roket khususnya pada siswa kelas V SDN 

Tulusrejo 2 Malang. Angket respon siswa bertujuan membantu peneliti 

untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai media roket sebagai 

sarana pembelajaran gerak dasar lempar lembing.  
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4.  dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dalam bentuk gambar. Baik berupa tulisan, gambar, ataupun 

vidio.  Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh 

kegiatan pada saat pengimplementasian media roket yang dilakukan di 

SDN Tulusrejo 2 Malang. Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti 

menggunakan kamera. 

E. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, yang dimana tanpa adanya alat tersebut data tidak akan bisa di diperoleh 

(Sugiyono 2017). Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan, 

baik berupa wawancara, kuisioner, maupun observasi dan bertujuan untuk 

mengumpulkan data. Berikut instrumen penelitian yang peneliti gunakan: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna mengumpulkan data awal, dan analisis 

kebutuhan siswa, maupun kondisi sekolah terhadap media pembelajaran 

penjas orkes materi gerak dasar lempar lembing di sekolah dasar. 

Wawancara dilakukan dengan guru penjas di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

Adapun kisi-kisi butir pertanyaan pedoman wawancara  disusun ke dalam 

tabel (kisi-kisi instrumen wawancara terlampir) 

2. Observasi  

Observasi dilakukan sebagai upaya pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung terhadap kevalidtan media di lapangan. Observasi 

dilakukan oleh peneliti yang bertindak seebagai observer. Instrumen yang 
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dilakukan dalam melakukan observasi dibuat sesuai butir kisi-kisi 

pertanyaan yang disusun dalam tabel (kisi-kisi instrumen observasi 

terlampir) 

3. Kuisioner/ angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis 

dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap responden untuk 

dijawab. Peneliti menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data 

terhadap ahli materi, ahli media, respon guru, dan respon siswa terhadap 

media roket sebagai sarana gerak dasar lempar lembing di sekolah dasar. 

Hasil lembar kuisioner yang telah diisi digunakan sebagai masukan dan 

revisi terhadap kekurangan media yang dibuat. 

 a. Angket validasi 

Angket digunakan oleh validator sebagai panduan dalam 

melakukan validasi terhadap  media yang dikembangkan. Lembar 

angket tersebut kemudian diisi oleh satu validator ahli media dan satu 

validator ahli materi. Hasil dari validasi oleh validator ahli media dan 

materi diukur dengan menggunakan skala likert 

Kisi-kisi instrumen penilaian pengembangan media roket sebagai 

sarana pembelajaran gerak dasar lempar lembing dalam pembelajaran 

penjas orkes di sekolah dasar untuk ahli materi dan ahli media disajikan 

dalam tabel (kisi-kisi angket validasi terlampir) 

 b. Angket respon guru 

Angket respon guru diisi oleh guru pendidikan jasmani di SDN 

Tulusrejo 2 Malaang. Media roket dikatakan layak tergantung dari 
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adanya respon positif guru. Angket respon guru ini selanjutnya akan 

diukur menggunakan skala guttman. Skala guttman merupakan skala 

pengukuran yang jewabanmya tegas yaitu hanya berupa “Ya” atau 

“Tidak”. Adapun angket respon guru dibuat dalam kisi-kisi indikator 

yang disusun dalam tabel (kisi-kisi angket respon guru terlampir) 

c. Angket respon siswa 

  Angket respon siswa diisi oleh siswa yang ikut berpartisipasi 

dalam pengimplementasian media roket, khususnya pada siswa kelas V 

SDN Tulusrejo 2 Malang. Media roket dikatakan layak dan valid 

apabila media mendapat respon positif dari siswa. Hasil angket respon 

siswa dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan revisi atau perbaikan 

media apabila terdapat kekurangan. 

Angket respon siswa diukur dengan menggunakan skala guttman 

dengan pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak”. Angket respon siswa  

tersebut disusun dengan kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel (kisi-

kisi angket respon siswa terlampir) 

4. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan sebagai sumber data, yang dapat 

dijadikan sebagai bukti penelitian. Teknik dokumentasi diperoleh dalam 

bentuk gambar maupun vidio. Dokumentasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan seluruh kegiatan pada saat pengimplementasian 

media roket yang dilakukan di SDN Tulusrejo 2 Malang. Teknik 

dokumentasi dilakukan oleh peneliti menggunakan kamera. 
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F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil uji 

coba lapangan yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif diperoleh memalui hasil wawancara dan pengamatan, sedangkan  

metode kuantitatif digunakan melalui eksperimen. Berikut penjelasannya: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara 

terhadap guru pendidikan jasmani di sekolah, maupun dari kritik dan saran 

validator ahli media, dan validator ahli materi, serta berdasarkan hasil 

observasi, respon guru dan respon siswa yang disimpulkan dalam bentuk 

deskriptif. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis 

untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan media. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari data lembar kuisioner yang telah 

diisi diantaranya yaitu hasil validasi oleh validator ahli media dan 

validator ahli materi, obeservasi oleh peneliti yang berperan sebagai 

observer, respon siswa oleh siswa, dan respon guru oleh guru penjas orkes, 

yang diubah ke dalam bentuk interval. Berikut rincian data kuantitatif 

yang digunakan: 

a. Analisis data kevalidan media 

Untuk mengetahui keefektifan media roket sebagai sarana 

pembelajaran gerak dasar lempar lembing di sekolah dasar, maka perlu 

dilakukan validasi media. Validasi media dilakukan oleh validator ahli 

media dan validator ahli materi dengan menggunakan angket yang telah 
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disediakan, kemudian dari hasil validasi tersebut, diubah ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono 2017).  

Menurut (Sugiyono 2017) Skala Likert digunakan dengan gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif yang digunakan yaitu dengan 

kata-kata sebagai berikut: 

1.) Sangat baik, baik, tidak baik,sangat tidak baik.  

2.) Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju 

3.) Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah 

4.) Sangat positif, positif, negatif, sangat negatif 

Untuk pedoman analisis kuantitatif menurut (Sugiyono 2017), 

maka jawaban diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1 Skor 5 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif 

2 Skor 4 Setuju/ sering/ positif 

3 Skor 3 Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral 

4 Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif  

5 Skor 1 Sangat tidak setuju/ tidak pernah 

 (diadaptasi dari Sugiono, 2017) 

Perolehan data dari hasil validasi dengan menggunakan skala likert 

diperoleh dengan rumus berikut ini: 

 PS =  ∑x   x 100% 

       SMI 

  Keterangan: 

  PS : Persentase Skor 

  ∑x   : Jumlah Skor  

  SMI : Skor Maksimal Ideal 
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Rumus interprestasi skor angket validasi media menurut (Arizona 

2014) dalam riduwan 2008: 

Tabel 3.3 Rumus Interprestasi Skala Likert 

Persentase Kategori 

0%-20% Sangat lemah 

21%-40% Lemah  

41%-60% Cukup  

61%-80% Kuat  

81%-100% Sangat kuat  

(Arizona dalam Rduwan 2008) 

 

Media pembelajaran roket sebagai sarana gerak dasar lempar 

lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar dapat 

dikatakan efektif dan layak apabila hasil validasi  oleh validator ahli 

diperoleh persentase ≥61% melalui revisi atau tanpa revisi sesuai 

dengan kriteria kuat sampai sangat kuat pada tebel di atas. 

 b. Analisis data respon guru dan respon siswa 

Media dikatakan efektif apabila mendapat respon positif dari guru 

dan siswa, maka angket respon guru dan respon siswa perlu dilakukan 

untuk diadakannya perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan 

dalam media. Data respon guru dan repon siswa diubah ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan skala guttman. Skala guttman 

digunakan dengan gradasi positif atau negatif dengan kata-kata sebagai 

berikut: 

1.) Ya/ tidak 

2.) Benar/ salah 

3.) Baik/ buruk 
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Untuk pedoman analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Skala Guttman 

No Skor  Keterangan  

1 Skor 1 Ya/ Benar/ Baik 

2 Skor 0 Tidak/ Salah/ Buruk 

(diadaptasi dari Sugiono, 2017) 

Perolehan data dari hasil validasi dengan menggunakan skala 

guttman diperoleh dengan rumus berikut ini:  

 

 PS =  ∑x   x 100% 

    SMI 

Keterangan: 

PS : Persentase Skor 

∑x   : Jumlah Skor  

SMI : Skor Maksimal Ideal 

Rumus interprestasi skor angket respon guru dan siswa dengan 

skala guttman menurut (Arikunto, 2010) ditulis dalam tabel beikut ini: 

Tabel 3.5 Rumus Interprestasi Skala Guttman 

Pencapaian Kategori Keterangan 

81 – 100 A Sangat Positif 

61 – 80 B Positif 

41 – 60 C Kurang Positif 

21 – 40 D Tidak positif 

< 20 E Sangat tidak positif 

(Arikunto, 2010) 

Media pembelajaran roket sebagai sarana gerak dasar lempar 

lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar dapat 

dikatakan mendapat repon positif dari guru dan siswa apabila diperoleh 
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hasil ≥ 61 dan ≥ 81 melalui revisi atau tanpa revisi sesuai dengan 

kriteria sangat positif sampai sangat tidak positif pada tebel di atas. 

 c. Analisi data observasi 

Kegiatan observasi dibutuhkan untuk menilai secara langsung 

pengimplementasian media roket sebagai sarana gerak dasar lempar 

lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar. Observasi 

dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai observer.  

Hasil observasi diubah ke dalam bentuk interval dengan 

menggunakan skala guttman. Skala guttman digunakan dengan gradasi 

positif atau negatif dengan kata-kata sebagai berikut: 

1.) Ya/ tidak 

2.) Benar/ salah 

3.) Baik/ buruk 

Untuk pedoman analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Skala Guttman 

No Skor  Keterangan  

1 Skor 1 Ya/ Benar/ Baik 

2 Skor 0 Tidak/ Salah/ Buruk 

(diadaptasi dari Sugiono, 2017) 

Perolehan data dari hasil validasi dengan menggunakan skala 

guttman diperoleh dengan rumus berikut ini: 

 PS =  ∑x   x 100% 

  SMI 

 Keterangan: 

 PS : Persentase Skor 
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 ∑x   : Jumlah Skor  

 SMI : Skor Maksimal Ideal 

Rumus interprestasi skor angket observasi  menurut skala guttman 

(Arikunto, 2010) ditulis dalam tabel beikut ini: 

Tabel 3.7 Rumus Interprestasi Skala Guttman 

Pencapaian Kategori Keterangan 

81 – 100 A Sangat Positif 

61 – 80 B Positif 

41 – 60 C Kurang Positif 

21 – 40 D Tidak positif 

< 20 E Sangat tidak positif 

(Arikunto, 2010) 

Media pembelajaran roket sebagai sarana gerak dasar lempar 

lembing pada pembelajaran penjas orkes di sekolah dasar dapat dikatakan 

mendapat repon positif apabila hasil observasi memperoleh hasil ≥ 61 dan 

≥ 81 melalui revisi atau tanpa revisi sesuai dengan kriteria sangat positif 

sampai sangat tidak positif pada tebel di atas. 

 


