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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai model penelitian yang digunakan, 

prosedur penelitian dan pengembangan, tempat dan waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan ADDIE. 

Peneliti memilih model ADDIE dikarenakan model ini dikembangkan secara 

sistematis. Tahapan-tahapan dalam model ADDIE disusun secara sistematis yang 

digunakan dalam upaya pemecahan sebuah masalah yang berkaitan dengan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Model ADDIE digunakan untuk 

mengembangankan sebuah produk sumber belajar, salah satunya adalah media 

pembelajaran (Tegeh, dkk 2014: 42). Peneliti menggunakan model penelitian 

ADDIE karena model ADDIE dapat digunakan dalam pengembangan sumber 

belajar seperti media pembelajaran, selain itu model ADDIE memiliki tahap yang 

mudah dipahami serta dalam setiap tahap terdapat evaluasi yang dapat membantu 

peneliti dalam pengembangan media. Model penelitian dan pengembangan ADDIE 

memiliki 5 tahap. Menurut Tegeh, dkk (2014: 42) 5 tahap tersebut meliputi (1) 

Tahap analisis (analyze), (2) Tahap perancangan (design), (3) Tahap 

Pengembangan (development), (4) Tahap implementasi (implementation), (5) 

Tahap evaluasi (evaluation). 
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Gambar 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan Model ADDIE (Tegeh, dkk, 2014: 42) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan menjelaskan tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan membuat suatu 

produk. Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan: 

1. Analisis (Analyze) 

Analisis kebutuhan yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi awal 

dan wawancara kepada guru kelas II di SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN 

Sumbersari 1 Malang dijadikan pedoman dalam pengembangan media tabung 

perkalian berwarna. Analisis kebutuhan ini berisi analisis siswa dan analisis kondisi 

lapangan serta analisis kebutuhan siswa dan guru seperti kebutuhan media 

pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang 

dapat membantu proses pembelajaran matematika materi perkalian. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap desain dilakukan untuk merancang pembelajaran yang akan 

dilakukan seperti menggunakan materi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan 

digunakan. Pemilihan materi, kompetensi dasar, indikator, dan media disesuaikan 

Analisis 

(Analyze) 

Evaluasi 

(Evaluation) 

Pengembangan 

(Development) 

Perancangan 

(Design) 
Implementasi 

(Implementation) 
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dengan permasalahan yang ada di SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 

1 Malang yaitu kurang memahami materi perkalian dan kurangnya media yang 

mendukung. Selain itu peneliti mulai merancang bentuk media tabung perkalian 

berwarna serta buku panduan media tabung perkalian berwarna untuk menunjang 

penggunaan  media. 

3. Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan dilakukan untuk merealisasikan desain media yang 

sebelumnya sudah dirancang pada tahap desain. Peneliti mulai membuat media 

tabung perkalian berwarna dan buku panduan media tabung perkalian berwarna 

untuk penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membuat media berbahan kayu dan 

velcro. Pembuatan media disesuaikan dengan desain yang telah dibuat karena 

dalam desain sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas II seperti 

pemilihan warna dan angka yang dapat di lepas pasang.  

4. Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi akan dilakukan pada siswa kelas II SDN Tulusrejo 2 

Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. Tahap implementasi pada siswa ini 

dilakukan untuk mengetahui keefektifan media serta untuk mengetahui respon guru 

dan siswa terhadap media tabung perkalian berwarna. Keefektifan media dapat 

diketahui dengan memberikan tes kepada siswa, tes diberikan sebelum 

pengimplementasian media (Pre-test) dan setelah implementasi media (Post-test).  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi berdasarkan hasil analisis, perancangan, pengembangan, 

dan hasil implementasi. Evaluasi analisis dilakukan dengan menganalisis siswa dan 

menganalisis kondisi lapang yang ada di SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN 
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Sumbersari 1 Malang. Evaluasi perancangan dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

rancangan yang sudah dibuat. Evaluasi pengembangan dilakukan dengan 

mengevaluasi langkah pengembangan yang sudah dilakukan, terdapat hambahat 

atau tidak. Evaluasi implementasi dilakukan dengan mengevaluasi hasil pretest dan 

postest untuk mengetahui apakah media sudah efektif atau belum. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 

1 Malang. Penelitian dan pengembangan dilakukan di semester genap 2017/2018 

pada bulan Februari 2018.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, 

wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna 

menunjang penelitian yang akan dilakukan. Observasi dilakukan sebelum 

penelitian yakni untuk memperoleh data awal. Observasi nonpartisipan sehingga 

peneliti hanya mengamati kegiatan yang diamati tanpa terlibat langsung di 

dalamnya. Sedangkan pada observasi pelaksanaan penelitian atau implementasi 

menggunakan observasi partisipan sehingga peneliti terlibat langsung pada 

kegiatan. Peneliti melakukan observasi pada kelas II di SDN Tulusrejo 2 Malang 

dan SDN Sumbersari 1 Malang.  
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2. Wawancara  

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yakni peneliti sudah 

menyiapkan pertanyaan namun pertanyaan tersebut masih dapat dikembangkan 

lagi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data awal  yakni untuk mengetahui 

masalah atau kendala yang ada di kelas II dalam pembelajaran matematika materi 

perkalian. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas II SDN Tulusrejo 2 

Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. 

3. Angket 

Peneliti menggunakan angket check list () yang dilakukan pada tahap 

validasi produk yang dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui kevalidan atau  

kelayakan media tabung perkalian berwarna dan respon siswa digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap produk tabung perkalian berwarna. 

a. Angket Validasi Media Tabung Perkalian Berwarna  

Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan media tabung perkalian 

berwarna sebelum digunakan. Validasi untuk penelitian pengembangan media 

tabung perkalian berwarna yang dikembangkan terdiri dari para ahli seperti ahli 

materi, ahli media, dan praktisi pembelajaran. Berikut spesifikasi para ahli dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Spesifikasi Ahli Media dan Ahli Materi 

No.                     Ahli                                                           Spesifikasi 

1. Ahli Media Lulusan S2 

2. Ahli Materi Lulusan S2 

3. Praktisi pembelajaran Lulusan S1 

 

b. Angket Respon Guru 

Respon guru diberikan kepada guru kelas II di SDN Tulusrejo 2 Malang dan 

SDN Sumbersari 1 Malang. Respon guru digunakan untuk mengetahui respon guru 
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terhadap pembelajaran menggunakan media tabung perkalian berwarna. apakah 

media tabung perkalian berwarna dapat meningkatkan hasil belajar siswa,  

keaktifan siswa dan antusias siswa dalam belajar. 

c. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan kepada siswa kelas 2 di SDN Tulusrejo 2 

Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. Angket respon siswa digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media tabung perkalian berwarna.apakah media 

tabung perkalian berwarna menarik atau tidak dan dapat membuat siswa senang 

atau tidak, 

4. Tes 

Tes dilakukan pada tahap implementasi, sebelum implementasi 

dilaksanakan siswa terlebih dahulu melakukan pretest untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa terhadap materi perkalian. Apabila pretest sudah dilakukan 

maka tahap selanjutnya adalah implementasi, setelah implementasi siswa akan 

diberikan posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan media tabung perkalian berwarna. Tes dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan dari media tabung perkalian berwarna yang dikembangkan. 

Keefektifan media dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan 

KKM yang sudah ditentukan yaitu 70. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam 

pengembangan media tabung perkalian berwarna. Dokumentasi yang digunakan 

peneliti pada penelitian pengembangan ini adalah pengambilan foto pada saat 

penelitian.  
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E. Instrumen Penelitian 

Terdapat beberapa instrumen penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian pengembangan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Instrumen penelitian ini dikembangkan sebelum peneliti mengembangkan 

produk tabung perkalian berwarna. Peneliti melakukan observasi di kelas II SDN 

Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. Observasi awal dilakukan pada 

saat proses berlangsungnya pembelajaran untuk mengetahui permasalahan yang 

muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Hasil observasi awal digunakan sebagai 

acuan pengembangan media. Berikut adalah kisi-kisi instrumen lembar observasi 

awal: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Awal 

No. Aspek Indikator Butir 

1. Proses pembelajaran 1. Antusias siswa saat mengikuti pembelajaran. 1 

  2. Interaksi guru dan siswa saat pembelajaran. 2 

2.  Metode 3. Penggunaan metode dalam pembelajaran perkalian 3 

  4. Penggunaan metode hafalan perkalian 4 

3. Media 5. Penggunaan media 5 

  6. Keefektifan media  6 

 

Observasi pelaksanaan penelitian digunakan pada saat proses implementasi 

media untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan siswa. Berikut adalah 

kisi-kisi instrumen lembar observasi pelaksanaan penelitian: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Pelaksanaan Penelitian 

No  Aspek Indikator Butir 

1.  Antusias Siswa 1. Ketertarikan pada media 

2. Antusias mengikuti pembelajaran 

1 

4 

2. Penggunaan Media 3. Kemudahan penggunaan media 

4. Kendala penggunaan media 

2 

5 

3.  Keaktifan siswa 5. Aktif mengikuti pembelajaran 4 
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2. Lembar Wawancara 

Instrumen penelitian ini dikembangkan sebelum peneliti mengembangkan 

produk tabung perkalian berwarna. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka 

atau tidak tersetruktur sehingga lembar wawancara dapat dikembangkan sewaktu-

waktu. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas II SDN Tulusrejo 2 

Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi selama pembelajaran. Hasil wawancara kemudian dijadikan pedoman dalam 

mengembangkan media.  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Wawancara 

        Aspek                                                       Indikator Butir 

Siswa 

Kemampuan 

1. Kurikulum yang digunakan 

2. Jumlah siswa kelas II 

1 

2 

 3. Kemampuan siswa dalam pembelajaran perkalian 3 

Masalah 4. Masalah yang dihadapi siswa 4 

Metode 5. Penggunaan metode tertentu  

6. Penggunaan metode hafalan 

5 

6 

Media 7. Penggunaan media 

8. Media yang digunakan 

9. Keefektifan media 

7 

8 

9 

 

3. Lembar Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Berikut 

angket yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Angket Validasi 

Angket validasi dilakukan untuk memberikan nilai pada produk yang 

dikembangkan apakah sudah efektif atau belum. Angket validasi diberikan dan 

dilakukan oleh para validator, yaitu ahli materi, ahli media, dan praktisi 

pembelajaran. Validasi dilakukan untuk menilai produk dari segi materi, tampilan 

media, dan cara penyajian. Hasil dari angket validasi akan digunakan sebagai acuan 

perbaikan media tabung perkalian berwarna. Angket validasi dijawab dengan 
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menggunakan skala likert. Berikut kategori skor dalam skala likert yang digunakan 

dalam penelitian ini:  

Tabel 3.5 Kategori Penilaian pada Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1.  4 Sangat Baik/ Sangat Layak/ Tidak Perlu Revisi 

2. 3 Baik/ Layak/ Tidak Perlu Revisi 

3. 2 Kurang Baik/ Kurang Layak/ Perlu Revisi 

4. 1 Sangat Kurang baik/ Sangat Kurang Layak/ Sangat Perlu Revisi 

                 (Sumber: Sugiyono, 2015: 138) 

 

Berikut adalah kisi-kisi intrumen lembar validasi materi yang digunakan pada 

media tabung perkalian berwarna dan akan diisi oleh ahli materi: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Tabung Perkalian Berwarna 

 untuk Ahli Materi  

Aspek Indikator Butir 

Kelayakan Isi 1. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar 

2. Materi medukung pencapaian Kompetensi Dasar 

3. Materi sesuai indikator 

4. Materi  dapat mencapai tujuan pembelajaran 

5. Materi yang disajikan mulai dari definisi, konsep, dan soal latihan 

perkalian 

1-2 

 

3 

4 

5 

6 

Kelayakan 

Penyajian 

6. Penyajian konsep secara runtut 

7. Menggunakan contoh-contoh soal  yang dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep 

8. Media memuat materi dan konsep perkalian 

9. Merangsang pengetahuan siswa 

7 

8 

 

9 

10 

 

Berikut adalah kisi-kisi intrumen lembar validasi media tabung perkalian berwarna 

dan akan diisi oleh ahli media: 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Tabung  Perkalian Berwarna 

untuk Ahli Media 

Aspek Indikator Butir 

Tampilan Media 1. Tampilan, bentuk, dan warna media menarik 

2. Alat hitung (stik) dapat dipegang 

3. Tempelan angka dan simbol jelas 

4. Tempelan angka dan symbol mudah dilepas dan di pasang 

1,2,3 

4 

5 

6 

 

Isi Media 5. Media sesuai dengan materi, KD, dan indikator 

6. Penggunaan media mudah dipahami 

7. Materi mudah dipahami 

8. Penggunaan media sesuai dengan konsep matematika 

7,8,9 

10 

11 

12 

Kepraktisan 

Media 

9. Media dapat dioperasikan langsung 

10. Media terbuat dari bahan yang ringan 

11. Media bisa dipindah-pindah 

12. Tempelan angka di laci mudah dicari 

13 

14 

15 

16 
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Lanjutan Tabel 3.7 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Tabung  Perkalian Berwarna untuk 

Ahli Media 

Aspek Indikator Butir 

Kepraktisan 

Media 

13. Komponen media tidak berantakan 17 

Kualitas Media 14. Media aman digunakan 

15. Media awet  

16. Media dapat digunakan di kelompok kecil dan besar 

18 

19 

20 

 

Berikut adalah kisi-kisi intrumen lembar validasi pembelajaran pada media tabung 

perkalian berwarna dan akan diisi oleh praktisi pembelajaran yakni guru kelas 2 

SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang: 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Tabung  Perkalian Berwarna 

untuk Ahli Pembelajaran 

Aspek Indikator Butir 

Kesesuaian Materi 1. Materi sesuai KI dan KD 

2. Materi mencerminkan jabaran yang mendukung 

pencapaian KD 

3. Indikator yang dikembangakn sesuai KD dan materi 

4. Materi yang digunakan dapat mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran 

5. Materi yang disajikan mulai definisi, konsep, dan soal 

latihan 

6. Konsep materi disajikan secara runtut 

7. Menggunakan contoh soal yang dapat menguatkan 

pemahaman konsep 

1,2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Media 

Pembelajaran 

8. Media sesuai materi, KD, dan indikator 

9. Penggunaan media mudah dipahami 

10. Media membuat siswa lebih memahami materi 

11. Penggunaan media sesuai dengan konsep matematika 

12. Media memancing rasa ingin tahu 

13. Media sebagai alternative pembelajaran 

9,10,11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

b. Angket Respon Guru 

Lembar angket respon guru digunakan untuk mengetahui kemenarikan 

media tabung perkalian berwarna. Hasil respon dapat diketahui setelah guru 

mengisi angket respon. Angket respon akan diberikan kepada guru kelas II SDN 

Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. 

Angket respon guru diisi atau dijawab dengan menggunakan Skala 

Guttman. Skala pengukuran Guttman dijawab dengan jawaban yang tegas seperti 
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Ya dan Tidak,  Benar dan Salah, Baik dan Buruk. Penelitian ini menggunakan 

jawaban Ya dan Tidak dengan cara checklist (). Berikut kategori skala Guttman: 

 
Tabel 3.9 Kategori Penilaian pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya  

2. Skor 0 Tidak 

                 (Sumber: Sugiyono, 2015: 139) 

 

Berikut adalah kisi-kisi intrumen angket respon guru terhadap media tabung 

perkalian berwarna dan akan diisi oleh guru kelas 2: 

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Angket Respon Guru 

Aspek Indikator Butir 

Materi  1. Kemudahan memahami materi 

2. Konsep materi benar 

1 

2 

Media 3. Kemenarikan media 

4. Media mudah digunakan 

5. Kesesuaian media dengan materi 

6. Media berguna dalam pembelajaran 

7. Media menjadi alternatif 

3 

4 

5 

6 

7 

Pembelajaran  8. Pembelajaran lebih menarik 

9. Pembelajaran menggunakan media membuat siswa aktif 

10. Memotivasi siswa 

8 

9 

10 

 

c. Angket Respon Siswa  

Lembar angket respon siswa digunakan untuk mengetahui kemenarikan 

media tabung perkalian berwarna. Respon siswa dapat diketahui setelah siswa 

mengisi angket. Angket respon siswa diberikan kepada siswa kelas II SDN 

Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. 

Angket respon siswa diisi atau dijawab dengan menggunakan Skala 

Guttman. Skala pengukuran Guttman dijawab dengan jawaban yang tegas seperti 

Ya dan Tidak,  Benar dan Salah, Baik dan Buruk. Penelitian ini menggunakan 

jawaban Ya dan Tidak dengan cara checklist (). Berikut kategori skala Guttman: 

Tabel 3.11 Kategori Penilaian pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya  

2. Skor 0 Tidak 

                    (Sumber: Sugiyono, 2015: 139) 
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Berikut adalah kisi-kisi intrumen angket respon siswa terhadap media tabung 

perkalian berwarna dan akan diisi oleh siswa kelas 2: 

Tabel 3.12 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Indikator Butir 

Tampilan Media 1. Kemenarikan media 

2. Tempelan angka dapat dilihat dengan jelas 

3. Tempelan angka mudah dilepas dan pasang 

4. Mudah dioperasikan 

1, 2 

3 

4 

5 

Materi  5. Kemudahan memahami materi 

6. Pembelajaran perkalian menjadi menyenangkan 

6, 7 

8 

Manfaat  7. Senang menggunakan media 

8. Peningkatan motivasi belajar 

9 

10 

 

4. Tes 

Tes yang akan diberikan kepada siswa sebelum pengimplementasian media dan 

sesudah pengimplementasian media. Tes yang diberikan berupa soal perkalian 

bilangan cacah dengan hasil kurang dari 100. Soal yang diberikan berjumlah 10 

soal, yang akan diberikan kepada seluruh siswa kelas II di SDN Tulusrejo 2 Malang 

dan SDN Sumbersari 1 Malang. Berikut adalah kisi-kisi soal pretest dan postest: 

Tabel 3.13 Kisi – Kisi Soal Tes (Pretest dan Posttest) 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Butir 

4.4 Menyelesaikan masalah  

perkalian dan pembagian 

yang melibatkan bilangan 

cacah  dengan hasil nilai  

sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan 

pembagian. 

Menyelesaikan perkalian dalam bentuk 

penjumlahan berulang. 

 

Uraian  1-5 

Menyelesaikan soal cerita perkalian. Uraian 6-10 

 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang penting. Penelitian 

ini menggunakan dokumentasi foto. Pengambilan dokumentasi dilakukan pada saat 

proses pembelajaran menggunakan media tabung perkalian berwarna di SDN 

Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 1 Malang. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Berikut penjabaran analisis yang 

digunakan:  

1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari observasi awal dan wawancara kepada guru 

kelas II untuk menganalisis kebutuhan siswa di dua Sekolah Dasar dan juga 

diperoleh dari data kritik dan saran pada angket validasi serta observasi pelaksanaan 

penelitian pada tahap ke IV yakni implementasi media tabung perkalian berwarna. 

Terdapat 4 tahap yang dilakukan dalam analisis kualitatif: 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti merupakan langkah awal untuk 

mengetahui analisis kebutuhan yang ada di SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN 

Sumbersari 1 Malang. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

observasi awal dan wawancara dengan guru kelas II khususnya mengenai 

pembelajaran perkalian di kelas II SDN Tulusrejo 2 Malang dan SDN Sumbersari 

1 Malang. 

b. Reduksi Data 

Tahap reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data-data yang digunakan adalah 

data yang telah terkumpul seperti data wawancara, saran dan kritik dari angket 

validasi, dan data observasi pelaksanaan penelitian. 
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c. Penyajian Data 

Apabila reduksi data sudah dilakukan maka selajutnya adalah penyajian 

data.  Penyajian data dilakukan dengan menjabarkan atau menyajikan data yang 

diperoleh tentang masalah yang dihadapi oleh siswa pembelajaran berlangsung 

kemudian menyajikannnya dalam bentuk narasi atau cerita.  

d. Kesimpulan   

Tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh 

mengenai pengembangan media tabung perkalian berwarna pada materi perkalian 

untuk siswa kelas II Sekolah Dasar. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari angket validasi yang dilakukan oleh para ahli 

dan hasil jawaban siswa pada saat mengerjakan pretest dan posttest serta angket 

respon siswa yang diperoleh setelah siswa mengikuti pembelajaran menggunakan 

media tabung perkalian berwarna. Data yang diperoleh akan dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data yang 

terkumpul melalui angket. Berikut rincian analisis data kuantitatif  yang digunakan: 

a. Analisis Data Angket Validasi Ahli 

Validasi media tabung perkalian berwarna dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan dari media tersebut. Validasi dilakukan oleh para ahli seperti ahli materi, 

ahli media, dan praktisi pembelajaran. Apabila data kevalidan produk telah 

diperoleh, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis untuk mengetahui nilai 

rata-rata dari aspek kevalidan media tabung perkalian berwarna. Perhitungan yang 

dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑃 =
   ∑R   

N
𝑥 100% 

Keterangan :  

P    = Presentase skor yang dicari  

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator   

N   = Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan 

rumus diatas digunakan untuk menentukan kevalidan media tabung perkalian 

berwarna. Kevalidan media tabung perkalian berwarna ditentukan berdasarkan 

interval penentuan tingkat kevalidan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.14 Tingkat Kevalidan 

Kategori Tingkat pencapaian Keterangan 

A 81 – 100 Sangat layak/ sangat valid/ tidak perlu revisi 

B 61 – 80 Layak/ valid/ tidak perlu revisi 

C 41 – 60 Kurang layak/ kurang valid/ perlu revisi 

D 21 – 40 Tidak layak/ tidak valid/  perlu revisi 

E < 20 Sangat tidak layak/ sangat tidak valid/  perlu revisi 

         (Sumber: Arikunto, 2010: 244) 

 

Pengembangan media tabung perkalian berwarna dapat dikatakan  valid dan 

sangat valid apabila para ahli materi dan ahli media memperoleh skor ≥ 61 dan ≥ 

81. Skor ≤ 61 dapat dikatakan kurang layak atau kurang valid dan perlu direvisi.  

b. Analisis Data Angket Respon Guru dan Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon guru dan siswa akan dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, untuk mengetahui respon guru dan 

siswa terhadap media tabung perkalian berwarna yang dikembangkan. Jawaban 

angket respon siswa menggunakan angket skala Guttman yang menggunakan dua 

kategori yang dibuat dalam bentuk pilihan, yaitu pilihan “Ya atau Tidak”. 

Tabel 3.15 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya  

2. Skor 0 Tidak 

                      (Sumber: Sugiyono, 2015: 139) 
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Presentasi rata-rata tiap komponen dihitung dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑃 =
   ∑R   

N
𝑥 100% 

Keterangan :  

P    = Presentase skor yang dicari  

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh siswa  

N   = Jumlah skor maksimal 

Apabila hasil respon guru dan siswa sudah diketahui, maka hasil respon 

guru dan siswa dapat dicocokkan menggunakan tingkat hasil respon guru dan siswa 

dengan skala berikut ini: 

Tabel 3.16 Tingkat Hasil Respon Guru dan Siswa 

Kategori Tingkat Pencapaian Keterangan 

A 81 – 100 Sangat Positif / Sangat Menarik 

B 61 – 80 Positif / Menarik 

C 41 – 60 Kurang Positif / Kurang Menarik 

D 21 – 40 Tidak Positif / Tidak Menarik 

E < 20 Sangat Tidak Positif / Sangat Tidak Menarik 

      (Sumber: Arikunto, 2010: 244 dengan modifikasi peneliti) 

 

Pengembangan media tabung perkalian berwarna dapat dikatakan menarik 

apabila skor yang diperoleh ≥ 61 dan ≥ 81. Skor ≤ 61 bisa dikatakan kurang dan 

tidak menarik bagi guru dan siswa. 

c. Analisis Keefektifan Media Tabung Perkalian Berwarna 

Media tabung perkalian berwarna dapat dikatakan efektif jika rata-rata skor 

tes hasil belajar siswa memenuhi ketuntasan klasikal 75% dari seluruh siswa yang 

memperoleh skor lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM). Ketuntasan skor individu dapat tercapai apabila siswa memperoleh skor 70 

atau ≥ 70 dari skor maksimal 100. Ketuntasan klasikal dapat tercapai apabila 75% 

siswa di kelas memperoleh skor 70 atau ≥ 70. Perhitungan yang digunakan untuk 
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memperoleh hasil ketuntasan klasikal menggunakan rumus sebagai berikut 

(Afandi, 2015: 82): 

𝐾𝐾 (%) =
 ∑ST 

N
𝑥 100% 

𝐾𝐾 (%) : Ketuntasan klasikal 

𝑆𝑇 : Jumlah peserta didik yang tuntas KKM 

𝑁 : Jumlah seluruh peserta didik 


