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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu model Penelitian dan Pengembangan ADDIE (Analyze-

Design-Develop-Implement-Evaluate). Model ADDIE merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistemik. Romiszowski dalam I Made Tegeh 

(2014 : 41) menyampaikan bahwa pada tingkat desain materi pembelajaran 

dan pengembangan, sistematik sebagai aspek prosedural pendekatan system 

telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi  untuk desain dan 

pengembangan teks, materi audiovisual, dan materi pembelajaran berbasis 

komputer. Langkah-langkah atau tahapan yang terdapat pada model ADDIE 

ini sistematis dan cocok digunakan untuk pengembangan media 

pembelajaran. Selain itu pada model ini dilakukan evaluasi di setiap 

tahapannya sehingga  dapat berdampak positif terhadap kualitas produk 

pengembangan media karena tingkat kesalahan dan kekurangan dapat 

diminimalisir dari evaluasi yang dilakukan di setiap tahapan aktifitas 

pengembangannya. 

Model ADDIE terdiri atas 5 tahapan yang sesuai dengan singkatan 

dari kata ADDIE, yakni : (1) Analyze , (2) Design, (3) Develop, (4) 

Implement, (5) Evaluate (Menurut Tegeh, Jampel dan Pudjawan (2014 : 42) 

dalam bukunya Model Penelitian Pengembangan  
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Secara visual  tahapan ADDIE  dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

  

  

 

  

    

 

 

  

(Gambar 3 .1 Tahapan ADDIE) 

(Sumber : I Made Tegeh, dkk : 2014 ) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap Analisis  (Analyze)  

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut , pertama 

yaitu melakukan analisis terhadap kompetensi (KD) yang harus dikuasai 

peserta didik yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pembelajaran, 

dari analisis kompetensi dasar tersebut kemudian dijabarkan menjadi 

indikator-indikator pembelajaran. Kedua yaitu dilakukan analisis 

karakteristik atau keadaanpeserta didik yang akan menggunakan produk 

pengembangan media dalam pembelajaran, keadaan yang dimaksud meliputi 

pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik, minat dan bakat secara umum, 

gaya belajar, kemampuan berbahasa dan sebagainya Ketiga yaitu melakukan 

Analyze 

Design 

Develop 

Implement Evaluate 
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analisis terhadap materi sesuai dengan tuntutan kompetensi yang meliputi 

materi-materi pokok, sub materi dan sebagainya.  

Dari  analisis yang dilakukan terhadap tiga komponen tersebut yang 

meliputi analisis kompetensi dasar, karakteristik peserta didik dan materi 

pokok akan dijadikan sebagai pijakan oleh peneliti untuk mengembangkan 

media pembelajaran dengan menyesuaikan pada hasil analisis tersebut. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap perancangan (design) yang perlu dilakukan yaitu  

menentukan atau merumuskan bagi siapa pembelajaran dirancang, yang mana 

dalam hal ini pembelajaran dirancang untuk peserta didik kelas IV SD. 

Dilanjutkan dengan merumuskan kemampuan apa yang harus dikuasai 

peserta didik atau merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis 

kompetensi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah 

merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang kemudian 

dilakukan yaitu menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran supaya dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pada 

tahap ini ide peneliti muncul untuk mengembangkan media sirkuit van java 

pada pelaksanaan pembelajaran yang mana media tersebut disesuaikan 

dengan kompetensi (materi) yang diajarkan dan karakteristik peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu yaitu menentukan langkah 

yang dilakukan untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang telah disampaikan (assesmen dan evaluasi). Yang terakhir yaitu 

merumuskan desain tampilan media yang akan dikembangkan, baik dari segi 

ukuran, bahan yang digunakan, dan lain-lain. 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Membuat produk media Sirkuit Van Java 

 Pada tahap ini  yang dilakukan yaitu membuat desain atau 

rancangan dari media yang akan dibuat, setelah melakukan menyusunan 

rancangan, pemilihan warna, pemilihan bahan, pemilihan gambar dan 

lain-lain maka hal selanjutnya yaitu pembuatan produk media Sirkuit 

Van Java sesuai desain  dan spesifikasi yang telah ditentukan.  

b. Validasi Ahli Materi  

 Proses validasi dilakukan oleh ahli materi yaitu terkait 

kesesuaian media dengan materi yang akan disampaikan melalui media 

tersebut, kriteria ahli materi yang akan memvalidasi produk media 

sirkuit van java yaitu : (1) Seseorang yang memiliki kemampuan khusus 

dalam bidang studi Bahasa Jawa, khususnya Bahasa Jawa yang diajarkan 

di tingkat pendidikan sekolah dasar, (2) minimal memiliki ijazah S1 

dengan kualifikasi di bidang Bahasa Jawa.  

 Hasil validasi dari ahli materi berupa saran, komentar dan 

masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis 

dan revisi terhadap media yang dikembangkan dan sebagai dasar untuk 

melakukan uji coba produk pada peserta didik. Media dapat dinyatakan 

valid apabila hasil validasi dari instrumen angket yang diberikan kepada 

ahli materi yaitu diatas (>) 61 % 

c. Validasi Ahli Media 

 Proses validasi dilakukan oleh ahli media yaitu terkait 

keefektifitasan media, pemilihan benda, pemilihan warna, dan lain-lain, 
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kriteria ahli media yang akan memvalidasi produk media sirkuit van java 

yaitu : (1) Seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang pengembangan media pembelajaran, (2) minimal memiliki 

ijazah S1 dengan kualifikasi di bidang media pembelajaran.  

 Hasil validasi dari ahli materi berupa saran, komentar dan 

masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis 

dan revisi terhadap media yang dikembangkan dan sebagai dasar untuk 

melakukan uji coba produk pada peserta didik. Media dapat dinyatakan 

valid apabila hasil validasi dari instrumen angket yang diberikan kepada 

ahli media  yaitu diatas (>) 61 % 

4. Tahap Implementasi (Implement) 

Tahap implementasi ini produk akan diuji cobakan kepada peserta 

didik kelas IV di SDN Mojolangu I Malang dan peserta didik kelas IV SDN 

Torongrejo 01 Batu. Setelah media pembelajaran sirkuit van java divalidasi 

oleh ahli media dan ahli materi dan dinyatakan valid, maka produk media 

tersebut siap untuk diterapkan pada pembelajaran Bahasa Jawa kelas IV SDN 

Mojolangu I Malang dan peserta didik kelas IV SDN Torongrejo 01 Batu . 

Media ini digunakan untuk pembelajaran Bahasa Jawa materi kawruh lan 

kagunan basa, yang mana pada penggunaannya diaplikasikan secara 

berkelompok oleh peserta didik. Satu media digunakan untuk 4-5 peserta 

didik. Bila diperlukan maka dilakukan revisi berdasarkan masukan dan saran 

dari peserta didik. Namun, dalam revisi ini dipertimbangkan masukan dan 

saran dari validator sebelumnya agar tidak bertentangan dengan perbaikan-

perbaikan sebelumnya. 
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5. Tahap Evaluasi (Evaluate) 

Pada tahap evaluasi  dibagi menjadi 2 yaitu dilakukan evaluasi secara 

formatif dan evaluasi secara sumatif. Pertama dilakukan evaluasi secara 

formatif, dimana pada evaluasi ini dilakukan pengumpulan data-data/saran-

saran yang telah diberikan untuk melakukan penyempurnaan media Sirkuit 

Van Java. Kemudian pada tahap kedua dilakukan evaluasi secara sumatif, 

evaluasi sumatif ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan media 

yang telah dikembangkan yang dapat dilihat melalui hasil evaluasi peserta 

didik setelah belajar dengan menggunakan media sirkuit van java. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian : Uji coba pengembangan media sirkuit van java 

     dilaksanakan di SDN Mojolangu 1 Malang  

     dengan alamat Jl. Sudimoro No. 15, Kecamatan 

               Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65142  dan

     SDN Torongrejo 01 Batu dengan alamat  JL. 

     Wukir No. 38, Temas, Kecamatan Batu, Kota 

     Batu, Jawa Timur 65314 

Waktu Penelitian : Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 

     genap tahun ajaran 2017/2018, tepatnya pada 

     tanggal 7  Februari 2018 di SDN Mojolangu 1 

     Malang dan tanggal 08 Februari 2018 di SDN 

     Torongrejo 01 Batu 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini meliputi observasi, wawancara, angket, tes , dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua siantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno 

Hadi dalam Sugiyono (2015 : 145)) .Observasi yang dilakukan pada 

penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana respon peserta didik dan guru pada saat penggunaan media 

pembelajaran sirkuit van java untuk materi kawruh lan kagunan basa 

pada saat pelaksanaan pembelajaran. Observasi dilakukan oleh peneliti 

yang juga berperan sebagai observer saat media digunakan.   

b. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara  memberi seperangat pernyataan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015 : 142). Kuesioner 

merupakan  teknik pengumpulan data yang  efisien dan cocok digunakan 

untuk responden yang jumlahnya cukup besar. Kuesioner dapat berupa 

pernyataan / pertanyaan tertutup atau terbuka.  

 Penggunaan kuesioner pada penelitian dan pengembangan ini 

diberikan kepada ahli materi, ahli media dan jugapeserta didik. Angket 

yang diberikan kepada ahli materi bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian pengembangan media dengan materi yang diajarkan dan 
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keefektifan media ketika penyampaian materi. Pemberian angket pada 

ahli media bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media 

untuk digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terakhir pemberian 

angket kepada peserta didik bertujuan untuk mengetahui minat dan 

motivasipeserta didikterhadap pembelajaran Bahasa Jawa, serta 

partisipasi peserta didik di kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran  

Bahasa Jawa materi kawruh lan kagunan basa setelah menggunakan 

media pembelajaran sirkuit van java. 

c. Tes 

 Tes dilakukan untuk mengetahui keefektifan digunakannya media 

pembelajaran sirkuit van java pada pembelajaran bahasa jawa, Apakah 

media sirkuit van java efektif dan dapaat menambah kosakata khusus 

bahasa jawa dan merangsang daya ingat peserta didik. Soal tes yang 

diberikan merupakan soal evaluasi yang diberikan setelah pembelajaran 

dengan menggunakan media sirkuit van java. Soal berupa soal pilihan 

ganda dan soal essay. 

d. Analisis Dokumen (Dokumentasi) 

 Pengertian dokumen disini  adalah mengacu pada bahan atau 

material  seperti fotografi, video, film, memo, surat diari, rekaman kasus 

klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen 

sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah 

observasi partisipan atau wawancara ( Bogdan & Biklen dalam Rulam 

Ahmadi (2014 : 179) ) ).  
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 Analisis dokumen yang digunakan pada penelitian dan 

pengembangan ini yaitu analisis dokumen dari foto masil peneliti. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil 

sekolah, mengambil data atau dokumen atau data yang mendukung 

penelitian foto kegiatan penelitian, dan validasi dari kegiatan observasi, 

serta data lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan Media Sirkuit 

Van Java.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, lembar angket, lembar 

soal dan dokumentasi untuk mengumpulkan data atau informasi  yang 

bermanfaat untuk menjawab pertanyaan. 

1. Lembar observasi 

Pada lembar observasi berisi tentang aspek-aspek yang mungkin muncul 

baik oleh guru maupun peserta didik pada saat observasi dilakukan oleh 

observer (peneliti) ketika pelaksanaan atau implementasi media sirkuit 

van java sedang dilakukan pada pembelajaran Bahasa Jawa kelas IV 

SDN Mojolangu I Malang. 

Tabel 3 .1 Kisi- kisi instrumen pedoman observasi implementasi media Sikuit Van Java 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1.  Pengemban

gan media 

Sirkuit Van 

Java pada 

pembelajara

n 

a. Pelaksanaan pembelajaran 

bahasa jawa 

7 1, 8 Checklist  

b. Penggunaan media sirkuit 

van java 

 2, 3 Checklist 

c. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 

5 Checklist 

d. Interaksi siswa - guru dan 

siswa – siswa 

6, 7 Checklist 
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2.  Lembar angket 

Pada lembar angket berisi pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan 

oleh peneliti berkenaan dengan partisipasi siswa dalam mengikuti 

pelaksanaan pembelajaran bahasa jawa dan motivasi siswa ketika belajar 

bahasa jawa. Lembar angket ini disajikan kepada ahli materi, ahli media 

dan siswa kelas IV .Instrumen disusun dalam bentuk lembar angket yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

   Tabel 3 2 Kisi- kisi instrumen angket untuk ahli materi 

 

T 

T

T

a 

 

 

T

a

b

e

l

  

 

3.3 Kisi – kisi instrument angket untuk ahli media 

2.  Respon  

peserta 

didik 

a. Motivasi belajar siswa 7 9, 14 Checklist 

b. Ketertarikan siswa 

terhadap media  

4, 11 Checklist 

c. Berorientasi kepada siswa 10, 13 Checklist 

d. Ketersampaian materi 12 Checklist 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1.  Aspek 

Materi 

a. Kesesuaian media dengan 

kompetensi 

6 1, 2 Checklist  

b. Ketepatan materi 4  Checklist 

c. Petunjuk penggunaan 6, 14 Checklist 

d. Penggunaan bahasa 7 Checklist 

2.  Aspek 

Pembelajaran 

a. Tujuan pembelajaran 

tercapai 

8 3 Checklist 

b. Memotivasi siswa 

menyelesaikan tugas 

5, 8, 

12 

Checklist 

c. Menarik perhatian siswa 9 Checklist 

d. Interaksi siswa dengan 

guru dan siswa dengan 

siswa 

10, 

11, 

13 

Checklist 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No Item Bentuk 

Instrumen 

1.  Tampilan 

media 

a. Ukuran  7 1, 3 Checklist 

b. Gambar  2, 5 Checklist 

c. Pewarnaan  4, 6 Checklist 

d. Kerapian  7 Checklist 

2.  Keamanan  a. Media aman 

digunakan 

4 8, 9, 10 Checklist 

b. Tidak mudah rusak 11 Checklist 

3.  Efisiensi 

media 

a. Interaksi siswa dan 

guru 

 12, 13 Checklist 

b. Kejelasan penggunaan 14 Checklist 
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Tabel 3.4 Kisi – kisi instrumen angket untuk responden siswa 

T

a

b

e

l

 

3

. 

 

 

 

Tabel 3.5 Kisi – kisi   Kisi- kisi instrumen angket untuk responden guru 

 

T 

 

 

 

 

 

 

3. Lembar tes 

Pada lembar tes berisi tentang soal evaluasi pembelajaran bahasa Jawa 

yang berlangsung dengan menggunakan media sirkuit van java. Tes ini 

ditujukan kepada seluruh peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 1 

Malang dan SDN Torongrejo 01 Batu. Soal evaluasi yang diberikan 

sejumlah 10 soal yang terdiri dari 5 soal  pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

Instrumen kisi-kisi untuk soal evaluasi  yag akan diberikan sebagai 

berikut : 

c. Umpan balik 15 Checklist 

d. Fleksibilitas  16, 17 Checklist 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1.  Pengope-

rasian  

a. Mudah digunakan 8 1, 3 Checklist 

b. Penggunaan bahasa 2 Checklist 

2.  Reaksi 

Pemakai-

an 

a. Menarik perhatian  4, 6 Checklist 

b. Menumbuhkan motivasi 5, 7 Checklist 

c. Membantu pemahaman materi 8 Checklist 

3.  Keaman-

an  

a. Keamanan berdasarkan bentuk  9 Checklist 

b. Keamanan berdasarkan 

penggunaan 

10 Checklist 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1.  Aspek 

Materi 

a. Kesesuaian media dengan 

kompetensi 

6 1, 2 Checklist  

b. Kemudahan penggunaan  13 Checklist 

c. Petunjuk penggunaan 5 Checklist 

d. Penggunaan bahasa 6 Checklist 

2.  Aspek 

Pembelajaran 

e. Tujuan pembelajaran 

tercapai 

8 3 Checklist 

f. Memotivasi siswa 

menyelesaikan tugas 

4, 7, 

11 

Checklist 

g. Menarik perhatian siswa 8 Checklist 

h. Interaksi siswa dengan 

guru dan siswa dengan 

siswa 

9, 10, 

12 

Checklist 
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   Tabel 3 .6 Kisi-kisi soal evaluasi untuk siswa kelas IV 

No  KD Materi Pokok Kisi-kisi Bentuk Soal Nomar Soal 

1 3.1 Mengenal, 

memahahi dan 

mengidentifikasi isi 

teks narasi “Ayo 

Ngingu Sapi” 

Teks Narasi 

Aran Anak 

Kewan 

Menyebutkan 

tokoh 

berdasarkan 

teks 

Pilihan ganda  1 

Menyebutkan 

nama anak 

hewan 

Pilihan ganda 2, 4 

Menyebutkan 

nama induk 

hewan 

Pilihan ganda 3 

Pertanyaan 

benar-salah 

Pilihan ganda 5 

Menyebutkan 

nama anak 

hewan 

Uraian  6 

Menyebutkan 

tokoh 

berdasarkan 

isi teks 

Uraian 8, 9 

Menyebutkan 

nama induk 

hewan 

Uraian  7, 10 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, 

yaitu perilaku yang muncul, objek – objek atau badan pengetahuan (a body of 

knowledge) (Neuman dalam Ahmadi, 2014 : 229).  Adapun Bogdan dan 

Biklen dalam Ahmadi (2014 : 230) menyampaikan pada analisis data meliputi 

mengerjakan data, mengorganisasinya, membaginya menjadi satuan-satuan 

yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan 

dilaporkan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara  

analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  

1. Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil  
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observasi dan data komentar para ahli. Teknik analisis data ini digunakan 

dengan mengelompokkan informasi-informasi data kualitatif yang berupa 

tanggapan, kritik dan saran perbaikan yang terdapat pada angket dan 

pedoman wawancara serta hasil observasi.  Analisis data digunakan 

sebagai acuan untuk memperbaiki pengembangan media sirkuit van java. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif  menggunakan analisis data Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono , 2015 : 246) yang dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data 

Dari data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya  

pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk memberikan adanya penarikan 

kesimpulan dan memberikan tindakan.  Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan 

sejenisnya. 

c. Penyimpulan / Verifikasi 

Langkah terakhir pada analisis data ini yaitu penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi  atau 

gambaran obyek yang telah diteliti. 
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2. Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket validasi ahli 

materi, ahli media dan responden siswa.  Data dari angket akan dianalisis 

untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Analisis kuantitatif ada dua, yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis data angket validasi ahli materi dan ahli media 

Validasi ini merupakan satu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan media. Media yang valid mempunyai tingkat kevalidan 

tinggi, begitu juga sebaliknya. Uraian instrumen berisi pernyataan-

pernyataan yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan media 

yang dikembangkan. 

Jawaban angket menggunakan skala likert. Skala likert 

berbentuk checklist yang digunakan terdiri dari lima kategori seperti 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.7 Keterangan Skala Likert pada Angket Ahli materi dan Ahli Media 

 

 

 

 

   (Sumber : Sugiyono : 2015 ) 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

1. Ahli Materi  

 

 

Skala Nilai 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

P : ∑ R  x 100% 

      N 

P : ∑ R  x 100% 

    56 
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2. Ahli Media  

 

 

Keterangan :  

P  : Presentase 

∑R : Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N : Total skor maksimal 

Adapun tingkat pencapaian dan kualifikasi sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Tingkat pencapaian hasil validasi instrumen ahli 

Tingkat pencapaian Kualifikasi  

81 – 100 % Sangat Layak 

61 – 80 % Layak 

41 – 60 % Cukup 

21 – 40 % Kurang Layak 

< 20 % Tidak Layak 

 Sumber  : Suharsimi Arikunto (2010 : 44) 

 

b. Analisis data angket respon peserta didik dan guru 

Validasi ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tanggapan 

siswa terhadap media sirkuit van java, apakah melalui media siswa 

dapat memahami materi dengan baik ataukah tidak dapat diketahui 

dan diukur melalui jawaban dari instrumen yang terdapat pada angket. 

Jawaban angket menggunakan skala likert yang dimodifikasidengan 

menggunakan smile yang disertai keterangan sebagai berikut :  

 

 

P : ∑ R  x 100% 

      N 

P : ∑ R  x 100% 

     68 
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Tabel 3 .9 Keterangan Skala Likert Jawaban pada Angket responden siswa 

Skala Nilai Keterangan 

 

3 Baik 

 

2 Cukup 

 

1 Kurang 

  (Sumber : Sugiyono : 2015) dengan modifikasi 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

1. Respon peserta didik 

 

 

2. Respon guru 

 

 

Keterangan :  

P  : Presentase 

∑R : Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N : Total skor maksimal 

Adapun tingkat pencapaian dan kualifikasi sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Interval Tingkat hasil nilai respon instrumen angket siswa 

Tingkat pencapaian Kualifikasi  

81 – 100 % Sangat Baik 

61 – 80 % Baik 

41 – 60 % Cukup 

21 – 40 % Kurang 

< 20 % Sangat Kurang 

 Sumber  : Suharsimi Arikunto (2010 : 44) 

P : ∑ R  x 100% 

      N 

P : ∑ R  x 100% 

     30 

P : ∑ R  x 100% 

      N 

P : ∑ R  x 100% 

     52 
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Adapun Indikator  tingkat pencapaian siswa sebagai berikut : 

Tabel 3.11 Indikator tingkat pencapaian siswa dari hasil pengembangan media 

Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

81 – 100 % Baik sekali Siswa paham materi dan mampun  

menggunakan media 

61 – 80 % Baik Siswa kurang paham dan mampu 

menggunakan media 

41 – 60 % Cukup Siswa kurang paham materi dan kurang 

mampu menggunakan media 

21 – 40 % Kurang Siswa kurang paham materi dan tidak 

dapat menggunakan media 

< 20 % Sangat kurang Siswa tidak paham materi dan tidak 

dapat menggunakan media 

 


