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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Pada penelitian dan pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis ini 

menggunakan acuan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Model ini dipilih karena bisa 

dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis design 

pembelajaran. Model ADDIE ini sederhana dan mudah dipelajari karena 

merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematis dan memiliki lima 

tahapan yang mudah dipahami, sehingga dapat memudahkan untuk 

mengembangkan sebuah produk bahan ajar, permainan, video, dan buku 

panduan.  

Model ini disusun secara terprogram dengan kegiatan yang sistematis 

dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan media belajar 

yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Tegeh & Kirna (2010). 

Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan 

mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Dalam penggunaannya model 

pengembangan ADDIE dianggap berurutan tetapi juga interaktif dimana hasil 

evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap 

sebelumnya. 
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Kelebihan dari model pengembangan ADDIE yaitu adanya evaluasi di 

setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangan 

produk pada tahap akhir model ini (Tegeh, 2014:41). 

Model ini terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, perancangan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkaitan dan terstruktur 

secara sistematis. Kelebihan dari model pengembangan ADDIE yaitu adanya 

evaluasi di setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau 

kekurangan produk pada tahap akhir model ini. Oleh karena itu penelitian ini 

memilih model ADDIE untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyempurnakan 

penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan. 

B. Prosedur Penelitian&Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian pengembangan Research 

and Development (R & D) ADDIE, Sugiyono (2016:298) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Prosedur penelitian dan pengembangan model ADDIE 

Sumber : Tegeh (2014:42) 

Tahap analisis meliputi kegiatan menganalisis kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, menganalisis karakteristik peserta didik, dan 

menganalisis materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tahap 

perancangan dilakukan dengan  melihat karakteristik, kompetensi peserta didik 

sebagai acuan dalam mengembangkan media. Tahap pengembangan adalah 

kegiatan pengembangan media dari perancangan dalam bentuk gambar desain ke 
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Evaluasi 

Pengembangan 

Implementasi Desain 



34 

 

 

 

dalam bentuk fisik media yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. 

Tahap implementasi adalah penerapan media pembelajaran untuk mengetahui 

hasil dan kualitas media yang meliputi kevalidan produk. Tahap evaluasi adalah 

penilaian kelebihan dan kekurangan dari keseluruhan langkah produk 

pengembangan. 

1. Analisis 

Dalam tahap analisis ini, peneliti menganalisis permasalahan sesuai 

dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa di sekolah dasar 

sebagai bahan pengembangan media yang akan digunakan dan disesuaikan 

dengan materi. Pada kegiatan analisis ini, diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran dikelas rendah kurang adanya media pembelajaran yang digunakan, 

oleh karena itu diperlukan media sebagai penunjang proses pembelajaran. 

2. Desain (Perancangan) 

Berdasarkan analisis kebutuhan dalam tahap pengumpulan data, 

selanjutnya adalah membuat desain produk media pembelajaran yang akan 

digunakan. Tahap desain media pembelajaran ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Produk Media Pembelajaran 

Sumber : Tegeh (2014:45) 

Melakukan observasi dan wawancara 

langsung dengan guru kelas 

Menentukan jenis media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran 

Menyusun desain pembuatan media 

Membuat media pembelajaran tematik 

Kantong Saku Baca Tulis 
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Langkah-langkah dalam membuat desain media pembelajaran, yaitu : 

a. Melakukan observasi dan wawancara terhadap guru kelas 3 sekolah dasar 

yang bersangkutan terkait media pembelajaran yang akan digunakan untuk 

memenuhi analisis kebutuhan, sehingga dapat membuat produk media 

pembelajaran yang akan dikembangkan. 

b. Menentukan jenis media yang cocok dan berkaitan dengan materi 

pembelajaran, agar materi dan media terkait satu sama lain. 

c. Menyusun desain pembuatan media tentang apa saja yang diperlukan dalam 

pembuatan media pembelajaran sehingga dapat meminimalisir kesulitan dalam 

merancang media pembelajaran. 

d. Membuat media pembelajaran yang menarik perlu diperhatikan. Mengingat 

media pembelajaran ini digunakan untuk siswa kelas 3 SD yang masih dalam 

tahap berfikir abstrak, maka media yang dibuat harus dapat menarik minat 

siswa sehingga memudahkan guru dalam proses penyampaian materi 

pembelajaran. 

3. Pengembangan 

Pada tahap ini, media Kantong Saku Baca Tulis dikembangkan dengan 

model pengembangan ADDIE melalui 5 tahapan yang sudah dipaparkan 

sebelumnya. Media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis ini membantu anak 

dalam konteks membaca dan menulis melalui media papan yang dinamakan 

Kantong Saku Baca Tulis. Dari media tongsabatu ini, guru mengambil nomor absen 

siswa yang sudah disediakan didalam botol, kemudian siswa yang nomor 

absennya terpilih harus maju untuk memilih kantong saku yang ada dalam media 

tongsabatu dan siswa menjawab soal yang tersedia didalam masing-masing 
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kantong. Dengan demikian, dapat diketahui berapa siswa yang dapat menjawab 

soal dan yang tidak dapat menjawab soal dengan benar. 

4. Implementasi 

Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu sebelum 

menerapkan hasil produk yang telah dikembangkan, produk ini terlebih dahulu 

divalidasi oleh validator. Tahap uji coba dilaksanakan di dua kelas yaitu kelas 3A 

dan 3B. Penerapan uji coba tersebut bertujuan untuk melihat respon siswa melalui 

media Kantong Saku Baca Tulis.  

5. Evaluasi 

Pada tahap ini media yang telah dipaparkan dan di ujicoba secara langsung 

dalam proses pembelajaran, diperlukan adanya proses evaluasi mengenai 

kekurangan pada saat pengimplementasian media pembelajaran untuk 

menentukan kevalidan hasil produk. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui hasil analisis 

mengenai produk media Kantong Saku Baca Tulis serta hasil observasi. Hasilnya 

akan dianalisis melalui deskripsi yang kemudian akan dijadikan acuan dalam 

melakukan revisi produk media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis. Data 

kuantitatif diperoleh melalui hasil validasi para ahli media, ahli materi dan angket 

respon siswa yang kemudian akan dianalisis melalui teknik analisis data. 

C. Tempat&Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Lowokwaru 2 Malang yang terletak di 

Jl. Tretes No.3, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di 

kelas 3A dan 3B Semester II Tahun Ajaran 2018/2019. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada pada semester genap 2017/2018. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan di SDN Lowokwaru 2 Malang kelas 3-A dengan 

jumlah 32 siswa dan kelas 3-B dengan jumlah 32 siswa. Pada kegiatan ini 

dilakukan pengamatan mengenai kegiatan pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran tematik yang digunakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

solusi mengenai media pembelajaran yang cocok digunakan dan menarik 

perhatian siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui observasi awal dengan 

melihat kondisi dilapangan dan melakukan wawancara dengan guru kelas 3A dan 

3B di SDN Lowokwaru 2 Malang terkait dengan media pembelajaran yang 

dibutuhkan dan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang akan dibuat. Adapun bentuk wawancara yang 

digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang hanya garis besarnya saja dan sesuai dengan kebutuhan. 

Wawancara terstruktur dilakukan melalui analisis kebutuhan dengan 

menggunakan instrument analisis kebutuhan untuk digunakan sebagai pedoman 

wawancara. 

3. Angket 

Angket ini digunakan peneliti pada tahap ujicoba produk yaotu berupa 

angket validasi dan angket respon siswa terhadap media pembelajaran. Angket 
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validasi diajukan kepada dosen ahli media dan ahli materi pembelajaran. Angket 

diberikan pada saat evaluasi produk untuk menyempurnakan media pembelajaran 

Kantong Saku Baca Tulis. Sedangkan angket respon siswa diberikan setelah produk 

di ujicoba secara langsung kepada siswa pada saat pembelajaran untuk 

mengetahui kemenarikan produk. 

4. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa soal evaluasi. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru, peneliti 

dan siswa dalam proses pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 

kelas 3A dan 3B. Alat dokumentasi yang digunakan ini berupa kamera, untuk 

pengambilan gambar pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:222), instrument penelitian terdapat dua hal 

utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen 

penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, untuk 

menghasilkan data yang valid maka diperlukan teknik pengumpulan data yang 

tepat, karena teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen penting 

dalam melakukan penelitian. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid sesuai dengan standart 

penelitian yang ditetapkan. 

Instrumen penelitian pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis pada 

pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 kelas 3A dan 3B adalah 

sebagai berikut : 
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1) Lembar Observasi 

 Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal 

    

  Lembar observasi diisi oleh peneliti pada saat melakukan observasi awal 

yang berisi tentang kondisi awal dilapangan. Data ini berisi tentang keadaan siswa 

sebelum uji coba produk dan pada saat materi disampaikan dengan menggunakan 

media pembelajaran tongsabatu pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 

pembelajaran 5 kelas 3A dan 3B di SDN Lowokwaru 2 Malang. Data ini 

digunakan untuk mengevaluasi produk yang akan diuji cobakan sebagai 

penyempurnaan produk pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis. 

2) Daftar Pertanyaan Wawancara 

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016:137). 

  Daftar pertanyaan wawancara ini digunakan sebagai bahan untuk 

wawancara mengenai analisis kebutuhan, dan kondisi siswa dilapangan sebelum 

produk diuji coba. Intstrumen wawancara ini diberikan kepada guru kelas 3A dan 

3B di SDN Lowokwaru 2 Malang, yang akan dijadikan bahan analisis dan 

masukan dalam pengembangan media pembelajaran tongsabatu yang akan dibuat. 

Ketercapaian Aspek yang diteliti 

Pembelajaran  

 

a. Melakukan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran tematik di kelas 3A dan 3B di SDN 

Lowokwaru 2 Malang. 

b. Mengamati sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran di sekolah maupun di kelas.  

c. Mengamati media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. 
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Tabel 3.2 : Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

Narasumber Pertanyaan 

Guru kelas 3A dan 3B 1. Karakteristik siswa kelas 3 SD. 

2. Penggunaan media dalam pembelajaran tematik. 

3. Kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran 

tematik. 

4. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik. 

5. Penggunaan media dalam pembelajaran tematik. 

6. Media yang sering digunakan dalam pembelajaran. 

7. Pengaruh adanya media pada proses pembelajaran. 

8. Kriteria media pembelajaran yang cocok digunakan 

dalam pembelajaran tematik.  

 

3) Angket dan Kuesioner 

  Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016:142). Angket dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan produk yang akan 

dibuat dan akan diisi oleh dosen ahli media pembelajaran, ahli materi tematik, dan 

ahli materi pembelajaran. 

Tabel 3.3 : Kriteria Validator Penelitian Pengembangan Media Tongsabatu 

 

a) Instrumen untuk Ahli Media 

  Instrumen yang digunakan untuk ahli media pembelajaran ini berupa 

angket yang berisi pertanyaan yang sesuai dengan aspek yang dibutuhkan tentang 

No Bidang Ahli Kriteria Validator Penelitian 

 

1. Ahli media 

pembelajaran 

 

Minimal lulusan S2 

Pendidikan 

Dosen media 

pembelajaran 

2. Ahli materi 

pembelajaran 

 

Minimal lulusan S2 

Pendidikan 

Ahli materi pembelajaran 

Dosen materi 

pembelajaran 

3. Ahli pembelajaran di 

kelas II Sekolah Dasar 

Minimal lulusan S1 

Pendidikan 

Guru mata pelajaran 

kelas II Sekolah Dasar 
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media pembelajaran yaitu kriteria desain media, kriteria warna kain flanel pada 

media, kriteria ukuran papan yang digunakan, dan kriteria kesesuaian materi 

dengan media. 

Tabel 3.4 : Kisi-Kisi Instrumen Untuk Ahli Media 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:130) 

b) Instrumen untuk Ahli Materi Tematik 

  Instrumen yang digunakan untuk ahli pembelajaran tematik ini berupa 

angket sama halnya dengan angket ahli media. Pada instrumen ahli materi tematik 

ini berisi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan materi pembelajaran 

yang berupa RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan 

pengembangan. 

 

 

 

No. Aspek  Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. 

Item 

1. Tampilan 

Media  

a. Kombinasi warna dan hiasan pada 

media. 

b. Ukuran media dan huruf pada media. 

c. Tampilan media menarik. 

d. Media tahan lama dan tidak mudah 

rusak. 

e. Media mudah dibawa dan 

dipindahkan.  

2 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

7 

2. Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

tujuan, karakteristik, dan sumber 

belajar. 

b. Kemampuan media untuk mengulang 

apa yang telah dipelajari.  

3 

 

3 

2 

3. Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Media yang dikembangkan dapat 

membuat siswa ikut dalam proses 

pembelajaran. 

b. Media dapat digunakan oleh guru dan 

siswa.  

c. Media dapat memotivasi siswa.  

2 

 

 

2 

 

3 

3 

Jumlah Total  12 
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Tabel 3.5 : Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Materi Tematik 

(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013:127) 

c) Instrumen untuk Ahli Pembelajaran 

  Instrumen yang digunakan untuk ahli pembelajaran ini berupa angket. 

Pada instrumen ahli pembelajaran ini berisi tentang aspek-aspek pembelajaran, 

kurikulum, isi materi, interaksi, dan umpan balik. 

Tabel 3.6 : Kisi-Kisi Instrumen Untuk Ahli Pembelajaran 

No. Aspek  Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. Item 

1. Kesesuaian  

Tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai 

dengan kompetensi dasar. 

b. Materi yang disajikan sesuai 

dengan indikator. 

c. Indikator sudah mencakup semua 

materi . 

d. Materi sudah sesuai pada 

pembelajaran.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

2. Kurikulum a. Media relevan dengan media yang 

harus dipelajari siswa. 

b. Materi yang disajikan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

c. Tujuan dan manfaat disampaikan 

dengan jelas. 

1 

 

1 

 

1 

3 

3. Isi materi a. Isi materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD) dan 

Indikator. 

b. Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan pemahaman siswa. 

4 

 

2 

2 

4. Interaksi a. Media mudah dipahami siswa. 4 1 

          Jumlah skor 10 

No. Aspek  Indikator Jumlah 

Pertanyaa

n 

Jumlah 

No. Item 

1. Kriteria penampilan 

media  

a. Kombinasi warna dan ukuran 

media. 

b. Keseuaian materi dengan 

komponen media dan media 

yan berbentuk tiga dimensi. 

c. Media kuat dan tidak retak.  

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

2. Penyajian materi 

pada media  

a. Penyampaian materi pada 

media sudah sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD) dan 

Indikator.  

b. Materi yang disajikan jelas.  

2 

 

 

2 

2 
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(Diadopsi dari Sa’adun dan Akbar, 2013: 134) 

 

d) Data Respon Siswa 

  Data respon siswa ini digunakan untuk mengambil data yang didapat dari 

hasil pendapat siswa tentang media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis yang 

akan di ujicoba. Angket ini diisi oleh siswa pada akhir kegiatan pembelajaran 

setelah produk di implementasi. Instrumen ini berisi tentang aspek penggunaan 

media, reaksi pemakaian. 

Tabel 3.7 : Kisi-Kisi Instrumen Untuk Siswa (Pengguna) 

No. Aspek  Indikator Jumlah 

Pertanyaa

n 

Jumlah 

No. Item 

3.   Ketertarikan media 

pembelajaran  

a. Media yang dikembangkan   

dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran.  

b. Tampilan media menarik.  

c. Media mudah dipahami.  

d. Media aman digunakan.  

2 

 

 

2 

4 

1 

4 

4. Keterlibatan siswa 

menggunakan 

media  

a. Media yang dikembangkan 

dapat membuat siswa aktif 

dalam proses pembelajaran.  

b. Media dapat digunakan guru 

dan siswa.  

c. Media dapat memotivasi 

siswa.   

2 

 

 

2 

 

3 

3 

5. Umpan balik a. Pengguna tidak bosan 

menggunakan media.  

3 1 

Jumlah Total    12 

No. Aspek  Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah No. 

Item 

1. Ketertarikan media. a. Kemenarikan media.  3 1 

2. Pengoperasian media.   a. Kemudahan 

pengoperasian media. 

3 1 

3. Manfaat Media. a. Mempermudah 

pembelajaran 

b. Memudahkan pemahan 

siswa. 

1 

 

1 

2 

4. Antusias menggunakan 

media. 

a. Ingin belajar 

menggunakan media.  

b. Memotivasi siswa 

untuk mengikuti 

kegiatan belajar.  

1 

 

1 

 

 

1 

Jumlah Total   5 
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e) Tes 

 Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media Kantong Saku Baca Tulis. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu berupa soal evaluasi. Berikut instrumen kisi-kisi soal evaluasi: 

Tabel 3.8 : Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar Siswa 

No Aspek Indikator Keterangan 

1. Pengetahuan  a. Mampu menemukan gagasan pokok isi 

teks arahan/petunjuk tentang perawatan 

hewan secara lisan atau tulis. 

b. Mampu menghitung satuan waktu 

dengan benar dan tepat. 

c. Mampu memberikan contoh 

pengamalan nilai-nilai pancasila 

 

 

f) Dokumentasi 

Dokumentasi yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa 

foto proses penggunaan media Kantong Saku Baca Tulis serta video proses 

pembelajaran pada saat penggunaan media dengan menggunakan alat bantu 

kamera dan handphone. Adapun alat dokumentasi tersebut digunakan pada saat 

pelaksanaan uji coba produk di lapangan oleh guru dan siswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif ini diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 

kelas 3A dan 3B SDN Lowokwaru 2 Malang, saran dan masukan akan digunakan 

sebagai revisi perancangan produk. Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar revisi produk. 
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Data tersebut nantinya akan disimpulkan, data kuatitatif sebagai hasil dalam 

bentuk presentase sedangkan kualitatif sebagai hasil dalam bentuk deskriptif.  

b. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis hasil 

pengumpulan data yang diperoleh dari evaluasi para ahli validator melalui 

pemberian angket. Hasil dari angket digunakan untuk mengevaluasi produk. Data 

kuantitatif yaitu berdasarkan hasil angket berupa kisi-kisi validasi ahli materi dan 

ahli media pembelajaran. Berikut kategori skor dalam skala likert menurut Putra 

(2014:182) dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 Kategori dalam Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat baik/ Sangat Setuju. 

2. Skor 3 Baik/ Setuju. 

3. Skor 2 Tidak baik/ Tidak setuju. 

4.  Skor 1 Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju. 

Uji angket validasi dari ahli pada materi dan media pembelajaran 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor ideal yang diberikan oleh 

validator (∑X) dengan skor maksimal ideal yang telah diterapkan di dalam angket 

validasi materi dan media pembelajaran (SMI) (Tegeh, 2014:82). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung uji angket validasi sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

P : Persentase skor yang dicari. 

∑X : Jumlah skor. 

SMI : Skor maksimal ideal. 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

persentase kevalidan, seperti tabel berikut : 

 

Persentase =
∑X

SMI
X 100 
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Tabel 3.10 Tingkat Pencapain dan Kualifikasi Kevalidan 

 (Diadopsi dari Tegeh 2014:83) 

1) Analisis Angket Respon Siswa 

Dalam pengolahan data angket respon siswa, jawaban yang diperoleh akan 

diukur menggunakan skala Guttman yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.11 : Penilaian Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sumber : Sugiyono, 2016:96) 

Perhitungan presentase respon siswa dari data yang sudah dikumpulkan, 

maka menggunakan rumus sebagai berikut : 

P = 
 𝐱

𝐧
 x 100 

Keterangan : 

P = Presentase skor 

∑x = Jumlah jawaban yang diperoleh 

N = Jumlah skor maksimal 

Hasil analisis angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap produk yang akan dikembangkan dengan menggunakan 

interpretase skor. 

 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi  Keterangan  

1. 90%-100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

2. 75%-89% Baik Direvisi seperlunya 

3. 65%-74% Cukup Baik Cukup banyak revisi 

4. 55%-64% Kurang Baik Banyak direvisi 

5. 0-54% Sangat Kurang Direvisi total 
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Tabel 3.12 : Interpretasi Skor Angket Respon Siswa 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu revisi. 

2. 60≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu revisi. 

3. 40≤x≤60% Cukup Kurang layak, masih perlu sedikir revisi. 

4. 20≤x40% Kurang Tidak layak, perlu direvisi. 

5. ≤20% Sangat kurang Sangat tidak layak, perlu direvisi kembali. 

(Sumber : Arikunto, 2010:35) 


