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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian 

ini adalah penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Alasan 

menggunakan model ini dikarenakan memiliki tahapan penelitian yang sistematis 

dan terdapat evaluasi dalam setiap tahapannya serta berpijak pada landasan 

teoritis desain pembelajaran (Tegeh et al., 2014:41). Desain pembelajaran salah 

satunya adalah media yang merupakan komponen pembelajaran untuk upaya 

pemecahan masalah belajar. Pernyataan senada diungkapakan Maharani (2015:34) 

bahwa model ADDIE memiliki keunggulan, yaitu prosedur kerjanya yang 

sistematik, yakni pada setiap langkah selalu mengacu pada langkah sebelumnya 

yang sudah diperbaiki atau dievaluasi, sehingga diperoleh produk yang efektif. 

Model ADDIE juga memiliki tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan. 

Pengembangan media merupakan sebagai suatu proses untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk yang akan digunakan dalam 

pembelajaran untuk memecahkan permasalahan belajar. Langkah-langkah model 

ADDIE menurut Piskurich dan George (2000:29) disajikan pada Gambar 3.1 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah Model ADDIE 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah media POBALIS LIDI 

dengan lima langkah atau tahapan dalam model ADDIE sebagaimana dinyatakan 

oleh Piskurich dan George (2000:29). Lima langkah tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Penelitian ini berdasarkan analisis kebutuhan media yang didapat ketika 

studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang. 

Data analisis kebutuhan media tersebut didapat dari proses wawancara kebutuhan 

media dengan guru kelas V pada tanggal 8 Januari 2018 dan kepala sekolah pada 

tanggal 3 Februari 2018 serta diperkuat dengan observasi kebutuhan media pada 

tanggal 3 Februari 2018. Wawancara dan observasi kebutuhan media dilakukan 

untuk menggali informasi terkait kondisi dan kualitas kegiatan belajar serta 

kebutuhan media dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan khususnya 

tentang batik untuk memudahkan merancang media pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Hasil wawancara dan observasi kebutuhan media yang dilakukan 

mendapatkan data bahwa sekolah menggunakan Kurikulum 2006. Muatan seni 

budaya terdapat pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Pembelajaran 

5.  Evaluate 
 

3.  Develop 

 

Umpan Balik 
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seni budaya dan keterampilan pada aspek seni rupa tentang batik pernah dijarkan 

pada kelas V dan pembelajaranya tidak berpusat pada guru. Pembelajaranya 

dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi serta dalam pembelajaran 

menggunakan RPP. Siswa aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki tipe 

belajar yang berbeda-beda. Sekolah masih kekurangan media alternatif untuk 

pembelajaran membatik sehingga media yang pernah digunakan merupakan 

media pada umumnya yakni media dari tumbuhan untuk batik cap. Kurangnya 

media mengakibatkan tidak pernah melaksanakan pembelajaran batik lainnya 

berdasarkan jenis cara pembuatan seperti batik tulis. Siswa hanya mengenal batik 

cap sehingga siswa belum memiliki wawasan dan pengalaman membatik tulis. 

Siswa menginginkan belajar batik tulis dengan media yang dapat memudahkan 

dalam membatik tulis. Terdapat sekitar 10% dari jumlah seluruh siswa belum 

tuntas. Lebih lanjut menemukan fakta bahwa media POBALIS LIDI untuk 

kegiatan batik tulis belum pernah diterapkan sebagai salah satu komponen 

pembelajaran. 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Setelah diketahui suatu kebutuhan, selanjutnya sebuah produk media 

pembelajaran dirancang berdasarkan hasil tahap I analisis. Tahap I analisis 

merupakan kerangka acuan dalam membuat dan mengembangkan sebuah produk. 

Produk yang akan dirancang berupa media bernama POBALIS LIDI yang 

memanfaatkan berbagai alat dan bahan dalam proses pembuatan maupun dalam 

penggunaannya. 

Media pembelajaran ini terdiri dari dua media yakni POBALIS dan LIDI. 

Media POBALIS berupa meja yang terdiri dari empat komponen, yaitu: 
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a. Tiang kayu dengan ketinggian 25 sentimenter sebagai penyangga dan 

dibawahnya terdapat roda agar lebih fleksibel dalam memindahkanya 

b. Panjang meja berukuran 53 sentimeter dan lebar 38 sentimeter 

c. Bingkai kayu dengan ukuran panjang 50 sentimeter dan lebar 35 sentimeter. 

d. Papan kayu berukuran panjang 44 sentimeter dan lebar 29 sentimeter yang 

sudah didesain berlubang sesuai dengan pola batik tulis. 

Media LIDI terdapat 2 komponen yaitu: 

a. Wadah berupa botol 

b. Lilin/malam dingin. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Tahap III pengembangan pada penelitian media POBALIS LIDI 

merupakan kegiatan menerjemahkan perancangan media di tahap II ke dalam 

bentuk fisik. Penerjemahan pertama yakni media POBALIS kedalam bentuk fisik 

dengan membawa konsep media POBALIS kepada pekerja kayu yang akan 

membantu membuat produk media yaitu berupa meja sesuai perancangan. 

Penerjemahan kedua yakni media LIDI kedalam bentuk fisik yang dibuat dengan 

mencampurkan bahan tepung beras ketan, air, gula merah, parafin cair, dan tawas. 

Hasil pencampuran selanjutnya dimasukan dalam wadah botol LIDI yang sudah 

didesain. Penerjemahan konsep media kedalam bentuk fisik bertujuan agar 

POBALIS LIDI sebagai alternatif media dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

Setelah produk media POBALIS LIDI dalam bentuk fisik kemudian 

divalidasi oleh para ahli. Produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran melalui angket validasi. Setelah divalidasi oleh para ahli maka 

produk media dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan hasil dari validasi 
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dan kritik serta saran yang digunakan untuk merevisi produk dalam rangka 

mewujudkan media pembelajaran yang bermutu dan mampu memecahkan 

permasalahan belajar dengan produk media pengembangan. Validasi materi, 

validasi media dan validasi pembelajaran dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kevalidan produk media sebelum diimplementasikan dalam pembelajaran 

seni rupa batik tulis. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Produk media ini akan implementasikan pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Sitirejo 02 Malang yang terletak di Jalan Sitirejo Desa Sitirejo Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia dengan jumlah siswa 34 siswa 

terdiri atas 19 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Tahap IV implementasi 

merupakan tindak lanjut dari tahap III pengembangan, hasil pengembangan yang 

sudah divalidasi diimplementasikan untuk tujuan memperoleh perbaikan produk 

media dan keefektifan media hasil pengembangan terhadap pembelajaran. 

Tahapan pembelajaran dimulai dari pencantingan. pewarnaan dan pelorotan yang 

dilakukan secara berurutan. Keefektifan produk media diamati dari sejauh mana 

produk pengembangan dapat memberikan sumbangsih media alternatif dan sesuai 

dengan kebutuhan serta mampu memberikan kemudahan siswa dalam kegiatan 

membatik tulis. 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap ke V atau tahap terakhir dari model 

penelitian pengembangan ADDIE yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi 

sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi pada setiap tahapan pengembangan 

untuk penyempurnaan produk media. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi saat 
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perlakuan dan setelah perlakuan. Evaluasi sumatif saat perlakuan dilakukan 

dengan observasi implementasi. Evaluasi sumatif setelah perlakuan dilakukan 

dengan angket siswa dan tes keterampilan. Observasi implementasi dan angket 

siswa bertujuan untuk merevisi produk media sebagai penyempurnaan dan tes 

keterampilan bertujuan untuk mengetahui keefektifan media yang dievaluasi pada 

akhir program. Keefektifan media dilihat dari sejauh mana produk media dapat 

menjadi media alternatif sehingga memberikan wawasan dan pengalaman 

membatik tulis kepada siswa dan sesuai dengan kebutuhan serta mampu 

memberikan kemudahan siswa dalam kegiatan membatik tulis yang dibuktikan 

berdasarkan nilai siswa pada hasil karya keterampilan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 

02 Malang pada siswa kelas V dengan jumlah 34 siswa terdiri atas 19 siswa laki-

laki dan 15 siswa perempuan. Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang terletak di 

Jalan Sitirejo, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Penelitian pengembangan dilakukan pada bulan april semester 

genap tahun ajaran 2017/2018. 

D. Teknik Pegumpulan Data 

Penelitian pengembangan POBALIS LIDI ini menggunakan beberapa 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab dengan narasumber untuk menggali berbagai informasi. Wawancara 
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dilakukan pada 8 Januari 2018 dengan guru kelas V dan pada tanggal 3 Februari 

dengan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi dan kualitas pembelajaran 

serta kebutuhan media yang akan dikembangkan guna mengatasi suatu 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara tidak terstruktur atau terbuka sehingga perlu 

menyimpulkan hasil wawancara dengan narasumber.  

2. Observasi  

Observasi dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang pada 

kelas V. Observasi terdiri atas dua observasi yakni pertama observasi kebutuhan 

media yang dilakukan pada tanggal 3 februari 2018, observasi kebutuhan media 

merupakan kegiatan observasi terhadap kondisi dan kualitas kegiatan 

pembelajaran sebelum diberikan produk. Kedua observasi implementasi untuk 

evaluasi sumatif yang merupakan observasi terhadap pembelajaran ketika 

diberikan produk. Observasi kebutuhan media memiliki tujuan untuk 

merencanakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

lapangan, sedangkan observasi implementasi memiliki tujuan untuk mengetahui 

keefektifan media. 

3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pernyataan tertulis. Pertama yaitu angket validasi yang diajukan 

kepada validator terdiri dari ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. 

Angket validasi diberikan pada saat pengembangan untuk mengetahui kevalidan 

media POBALIS LIDI. Kriteria validator disajikan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kriteria Validator 

No. Penilai Kriteria Jabatan 

1. BDR  Minimal lulusan S2 

 Berpengalaman mengajarkan  

materi SBK Sekolah Dasar di 

tingkat sarjana 

Dosen PGSD 

UMM 

2. AR  Minimal lulusan S2 

 Berpengalaman meneliti 

tentang media pembelajaran 

SBK Sekolah Dasar 

Dosen PGSD 

UMM 

3 IB  Minimal lulusan S1 

 Berpengalaman mengajarkan 

materi SBK di Sekolah Dasar 

 Memiliki hasil karya media 

batik 

Guru kelas V SDN 

Sitirejo 02 Malang 

 

Kedua yaitu angket yang diajukan kepada siswa. Angket siswa dalam rangka 

evaluasi sumatif dengan tujuan untuk merevisi produk media sebagai 

penyempurnaan. 

4. Tes 

Tes yang dilakukan adalah tes keterampilan yang dinilai dengan lembar 

penilaian dalam rangka evaluasi sumatif. Tes keterampilan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan media. Keefektifan media dilihat dari sejauh mana media 

memberikan kemudahan dalam membatik dengan dibuktikan pada penilaian 

keterampilan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Penelitian menggunakan instrumen atau alat, agar data yang didapat 

baik. Menurut Arikunto (2010:265) pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. alat bantu yang 
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dimaksud inilah disebut dengan instrumen penelitian. Instrument penelitian yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Lembar Wawancara 

Instrumen penelitian dalam teknik wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini adalah lembar wawancara. Lembar wawancara berupa tabel 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi dan kualitas 

kegiatan pembelajaran serta kebutuhan media pembelajaran yang akan 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi. Adapun kisi-kisi lembar wawancara 

kebutuhan media disajikan pada tabel 3.2 dan lembar wawancara kebutuhan 

media dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Wawancara Kebutuhan Media 

Aspek Indikator 

Pembelajaran batik - Kondisi pembelajaran 

- Karakteristik siswa terhadap pembelajaran 

- Media pembelajaran 

- Kesulitan siswa dalam pembelajaran 

 

2. Lembar Observasi 

Instrumen penelitian dalam teknik observasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah lembar observasi. Lembar observasi berupa tabel observasi 

yang berisi kategori-kategori hipotesa. Terdapat dua macam lembar observasi 

yakni pertama lembar observasi kebutuhan media sebelum perlakuan tentang 

kondisi dan kualitas pembelajaran seta kebutuhan media pembelajaran yang akan 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi. Kedua yakni lembar observasi 

implementasi untuk evaluasi sumatif yang bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan media. Kategori-kategori hipotesa dalam lembar observasi 

implementasi nantinya ditandai dengan tanda centang pada kolom tertentu jika 

kategori ditemukan selama observasi. Kisi-kisi lembar observasi kebutuhan media 
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disajikan pada tabel 3.3 dan kisi-kisi lembar observasi implementasi disajikan 

pada tabel 3.4. Adapun lembar observasi kebutuhan media dapat dilihat pada 

lampiran 3 dan lembar observasi implementasi pada lampiran 9.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Kebutuhan Media 

Aspek Indikator 

Pembelajaran batik - Kondisi pembelajaran  

- Karakteristik siswa terhadap pembelajaran 

- Media pembelajaran 

- Kesulitan siswa dalam pembelajaran 

 
Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Implementasi 

Aspek Indikator 

Efektivitas media - Mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

- Sesuai dengan karakteristik siswa 

- Pemanfaatan media praktis dan kuat 

Pembelajaran batik tulis - Memberikan kemudahan pencantingan 

- Memberikan kemudahan pewarnaan 

- Memberikan kemudahan pelorotan 

 

3. Lembar Angket  

Instrument penelitian dalam teknik angket pada penelitian ini adalah 

Lembar Angket yang terdiri dari lembar angket validasi dan lembar angket siswa. 

Lembar angket validasi berupa tabel yang berisi aspek-aspek yang dinilai oleh 

ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran untuk mengetahui kevalidan 

produk media sebelum perlakuan dalam penggunaan media pembelajaran di kelas 

V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang. Kisi-kisi lembar angket validasi 

disajikan pada tabel 3.5 validasi materi, tabel 3.6 validasi media dan tabel 3.7 

validasi pembelajaran. Adapun lembar angket validasi materi, media dan 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 5 validasi materi, lampiran 6 validasi 

media dan lampiran 7 validasi pembelajaran. Lembar angket siswa berupa tabel 

yang berisi aspek-aspek yang diajukan kepada siswa dalam rangka evaluasi 

sumatif yang bertujuan untuk merevisi produk media sebagai penyempurnaan. 

Penyempurnaan media dilakukan agar produk media lebih berkualitas sehingga 
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dapat menjadi media alternatif sesuai dengan kondisi pembelajaran di lapangan. 

kisi-kisi lembar angket siswa pada tabel 3.8, adapun lembar angket siswa dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Angket Validasi Materi 

Aspek Indikator 

Relevansi media dengan 

kurikulum 

- Materi seni rupa batik terdapat pada kurikulum 2006 

- Indikator sesuai dengan Kompetensi Dasar 

- Tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator 

- Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Relevansi media dengan 

materi 

- Motif batik tulis sesuai dengan materi 

- Motif batik tulis sesuai dengan kearifan budaya setempat 

 
Tabel 3.6  Kisi-kisi Lembar Angket Validasi Media 

Aspek Indikator 

Efektivitas media - Media sesuai dengan tujuan pembelajaran 

- Media sesuai dengan karakteristik pembelajar 

- Media dapat menjadi sumber belajar yang mengacu pada 

substansi media 

- Efisiensi pemanfaatan media 

Produk media - Media memiliki kelengkapan prosedur penggunaan 

- Penggunaan media praktis 

- Media aman digunakan 

- Media luwes 

- Media bertahan lama 

- Kualitas media 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Lembar Angket Validasi Pembelajaran 

Aspek Indikator 

Relevansi media dalam 

pembelajaran 

- Sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

- Sesuai dengan karakteristik siswa 

- Memberikan kesamaan pengalaman siswa 

- Mendukung isi pelajaran 

Efektivitas media dalam 

pembelajaran 

- Memberikan kemudahan dalam pencantingan 

- Memberikan kemudahan dalam pewarnaan 

- Memberikan kemudahan da lam pelorotan 

- Memberikan keamanan dalam proses pembelajaran  

 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Lembar Angket Siswa 

Aspek Indikator 

Efektivitas media - Penggunaan media dipelajari oleh siswa 

- Tata bahasa dan penulisan prosedur penggunaan media sesuai 

dengan intelektual siswa 

- Media mudah digunakan 

Pembelajaran batik tulis - Memperoleh pemahaman materi 

- Siswa termotivasi untuk aktif belajar 

- Mengembangkan suasana menyenangkan  
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4. Lembar Penilaian 

Instrument penelitian dalam teknik tes pada penelitian ini adalah lembar 

penilaian. Lembar penilaian berupa tabel yang berisi aspek-aspek yang dinilai 

terkait hasil keterampilan siswa. Kisi-kisi lembar penilaian  disajikan pada tabel 

3.9 dan adapun lembar penilaian dapat dilihat pada lampiran 11. 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Lembar Penilaian 

Aspek Indikator 

Kesesuaian dan Artistik - Kesesuaian dengan prosedur 

- Hasil karya batik artistik 

Batik tulis - Kerapian hasil karya batik 

- Komposisi warna merata 

- Kesesuaian dengan pola pada papan pola 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang kemudian telah terkumpul dari pelaksanaan pengumpulan 

data dengan instrument penelitian kemudian dianalisis sehingga diketahui apakah 

tujuan dalam melakukan penelitian tercapai atau tidak. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Wawancara kebutuhan media dilakukan 

kepada guru kelas V dan kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang. 

Observasi dilakukan dilapangan dalam pembelajaran. Observasi terdiri atas 

observasi kebutuhan media dan observasi implementasi. Tes dilakukan kepada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang sebagai penilaian 

keterampilan. 

Wawancara dan observasi kebutuhan media bertujuan mendapatkan data 

terkait kondisi dan kualitas kegiatan belajar serta media pembelajaran yang 
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dibutuhkan sesuai kebutuhan dan kondisi. Kemudian evaluasi formatif dengan 

cara mengevaluasi setiap tahapan pengembangan yang bertujuan untuk 

penyempurnaan produk dan evaluasi sumatif melalui observasi implementasi. 

Evaluasi sumatif bertujuan untuk mengetahui keefektifan media. Semua data 

wawancara dan observasi yang diperoleh digunakan sebagai rujukan untuk 

mewujudkan produk media yang bermutu. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Data analisis kuantitatif yang pertama didapat dari angket validasi oleh 

validator. Angket validasi bertujuan untuk mengetahui kevalidan media. Data 

yang diperoleh dari hasil angket validasi kemudian dianalisis dengan rumus 

dibawah ini (Akbar, 2013:82) : 

  Presentase skor =   Jumlah Skor Penilaian   X 100% 

         Skor penilaian Maksimal  

Selanjutnya hasil angket produk media yang dihasilkan disimpulkan 

berdasarkan interprestasi skor hasil angket 

Tabel 3.10 Interpretasi Skor Hasil Angket Validasi 

No. Tingkat Pencapaian Keterangan 

1. 85,01% - 100% Sangat valid atau  dapat digunakan tanpa perbaikan. 

2. 70,01% - 85,00% Cukup valid atau dapat digunakan namun perlu perbaikan 

kecil. 

3. 50,01% - 70,00% Kurang valid atau disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar. 

4. 01,00% - 50,00% Tidak valid atau tidak bisa digunakan. 

(Sumber: Akbar, 2013:155) 

Jika hasil interprestasi skor angket validasi menunjukkan presentase 85,01%-

100% maka produk dinyatakan sangat valid atau dapat digunakan tanpa 

perbaikan, jika hasil interprestasi skor angket validasi menunjukkan presentase 

70,01%-85,00% maka produk dinyatakan cukup valid atau dapat digunakan 

namun perlu perbaikan kecil. Jika hasil interprestasi skor angket validasi 
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menunjukkan presentase 50,01%-70,00% maka produk dinyatakan kurang valid 

atau disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar sehingga diperlukan 

revisi lebih mendalam terhadap produk yang dikembangkan dan jika hasil 

interprestasi skor angket validasi 01,00%-50,00% maka produk dinyatakan tidak 

valid atau tidak bisa digunakan sehingga perlu menciptakan media baru atau 

mengembangkan media lain. 

Data analisis kuantitatif yang kedua didapat dari angket siswa. Angket 

siswa bertujuan untuk evaluasi sumatif saat perlakuan dalam rangka mengetahui 

tingkat persetujuan siswa terhadap kemenarikan produk media. Data yang 

diperoleh dari angket siswa dianalisis dengan rumus dibawah ini (Sugiyono, 

2010:139): 

Tingkat Persetujuan =   Jumlah Skor Perolehan   X 100% 

              Jumlah Skor Maksimal  

Tingkat persetujuan siswa terhadap kemenarikan produk media untuk 

penyempurnaan media dengan menghitung jumlah skor perolehan dibagi jumlah 

skor maksimal dan dikali 100%. 

Data analisis kuantitatif yang ketiga didapat dari lembar penilaian 

keterampilan membatik. Lembar penilaian keterampilan membatik bertujuan 

untuk evaluasi sumatif dalam rangka mengetahui tingkat keefektifan media. Data 

yang diperoleh dari lembar penilaian kemudian dianalisis dengan rumus dibawah 

ini (KEMENDIKBUD, 2015:52) : 

Nilai =  Total Skor Perolehan   X 100 

Total Skor Maksimal 

Indeks prestasi nilai diperoleh dengan rumus penghitungan total skor perolehan 

dibagi total skor maksimal dan dikali 100. 
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