
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Penelitian Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian dan pengembangan, model 

yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan ini mengacu pada model 

pengembangan Hannafin dan Peck yang telah disederhanakan oleh Tegeh, dkk 

(2014) yang terdiri dari tiga proses utama. Model desain Hannafin dan Peck 

adalah model yang sedrehana, namun elegan. Ketiga fase terhubung dengan fase 

evaluasi dan revisi. Secara lebih jelas model Hannafin dan Peck dapat 

digambarkan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 

 

 

 

 
Gambar 3.1  Tahapan Penelitian Pengembangan Hannafin dan Peck (Sumber 

Tegeh, dkk, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Tahapan Penelitian Pengembangan Hannafin dan Peck 

Modifikasi (Sumber Pribadi, 2018) 
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Model pengembangan Hannafin dan Peck menurut Tegeh, dkk (2014) 

terdiri dari tiga tahapan yang ketiganya melibatkan tahapan evaluasi dan revisi 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Penilaian kebutuhan, yaitu kegiatan analisis tentang kebutuhan yang diperlukan 

dalam pengembangan media pembelajaran. Martin, dkk (2013) mengemukakan 

bahwa rangkaian kegiatan analisis yang dilakukan yaitu, a) analisis terkait 

permasalahan, b) analisis pebelajar, c) analisis tujuan, dan d) analisis seting 

pembelajaran. Hasil analisis yang dilakukan pada tahap ini akan menghasilkan 

point-point konsep esensial yang nantinya akan digunakan sebagai dasar desain 

media. 

2. Tahap desain, yaitu serangkaian tahapan terkait pembuatan draf media. Tahap 

ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, a) eksplanasi, b) pembuatan desain 

media yang berdasarkan konsep esensial yang ditemukan sebelumnya, c) 

konsultasi ahli materi dan ahli media, d) evaluasi dan revisi, dan e) uji coba 

skala kecil. Hasil dari tahap ini adalah draf media yang akan dikembangkan 

dan implementasi pada tahap berikutnya. 

3. Tahap pengembangan dan implementasi, terdiri dari serangkaian kegiatan 

mengembangkan, memadukan maupun membuat media pembelajaran yang 

baru berdasarkan draf media yang dihasilkan pada tahap desain. Media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan kemudian melalui beberapa proses 

yaitu, a) validasi kepada ahli materi dan ahli media, b) evaluasi dan revisi, dan 

c) uji coba skala besar. Hasil dari tahap ini adalah produk media pembelajaran 
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yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah berdasarkan hasil penilaian 

kebutuhan yang telah dilakukan. 

 

3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur dalam pengembangan media dilakukan secara sistematis. 

Penelitian pengembangan memaparkan tahap-tahap prosedural yang akan 

dilakukan dalam mengembangkan dan membuat suatu produk. Pengembangan 

dilakuakan sesuai dengan model pengembangan yang digunakan yaitu model 

pengembangan Hannafin dan Peck, berikut adalah prosedur pengembangan yang 

akan ditempuh: 

3.2.1 Penilaian Kebutuhan 

1. Tahap-tahap Penilaian Kebutuhan 

Kegiatan penilaian kebutuhan melalui rangkaian analisis yang dikemukakan 

oleh Martin, dkk (2013) yaitu analisis permasalahan, analisis pebelajar, analisis 

tujuan dan analisis seting pembelajaran. Kegiatan penilaian kebutuhan yang 

dilakukan di SMP Muhammadiyah 01 Malang yakni sebagai berikut: 

a. Analisis permasalahan 

Tahap ini dilakukan analisis permasalahan yang terjadi di SMP 

Muhammadiyah Malang dengan cara wawancara dan observasi. Pengumpulan 

data melalui wawancara (terdapat pada lampiran 2) dan observasi (pada 

lampiran 3) Guru IPA mengenai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi 

selama pembelajaran IPA materi Lapisan Bumi dan Bencana, metode, media 

yang digunakan selama ini, dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran. 

Lingkungan sekolah dan komitmen sekolah sebagai sekolah tanggap bencana 
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dan masalah yang dialami siswa dalam pembelajaran IPA terutama pada materi 

Lapisan Bumi dan Bencana. 

b. Analisis pebelajar  

Tahap ini dilakukan analisis pebelajar yaitu siswa kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 01 malang. Analisis yang dilakukan adalah mengenai kendala-

kendala yang dialami siswa dalam proses pembelajaran serta bagaimana cara 

guru mengajar IPA khususnya materi Lapisan Bumi dan Bencana. 

Pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara dan obeservasi (terdapat 

pada lampiran 2 dan 3).  

c. Analisis tujuan  

Tahap ini dilakukan untuk menganalis tujuan dari pengembangan media 

dan kemampuan yang dicapai siswa dari penggunaan media. Hasil dari analisis 

permasalahan, analisis pebelajar, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dijadikan acuan untuk membuat tujuan dari pengembangan yang akan 

dilakukan (terdapat pada lampiran 2).  

d. Analisis seting pembelajaran  

Tahap ini dilakukan dengan menganilisis seting pembelajaran yang 

terjadi di kelas VII B SMP Muhammadiyah 01 Malang. Perangkat 

pembelajaran meliputi; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media 

pembelajaran, instrumen penilaian dan kesulitan yang dialami dalam kegiatan 

belajar dan mengajar (terdapat pada lampiran 2) Analisis ini untuk mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran IPA terutama materi Lapisan Bumi dan 
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Bencana. Pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara dan obeservasi 

(terdapat pada lampiran 2 dan 3). 

2. Hasil Penilaian Kebutuhan 

Penilaian kebutuhan yang dilakukan akan menghasilkan konsep esensial 

dari materi Lapisan Bumi dan Bencana. Konsep esensial yang dimaksud meliputi; 

a) materi yang akan digunakan; b) kompetensi dan kemampuan khusus yang harus 

dimiliki oleh siswa; c) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

siswa; d) menentukan sarana dan prasarana serta kondisi yang diperlukan oleh 

siswa untuk dapat melakukan suatu kompetensi yang dikuasai; e) menentukan 

media pembelajaran serta kegiatan yang mendukung media pembelajaran yang 

dikembangkan. Konsep esensial ini akan digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan desain media yang akan dikembangkan. 

3.2.2 Tahap Desain 

1. Tahap-tahap Desain 

Langkah penting yang harus dilakukan pada tahap ini adalah merumuskan 

dan menentukan pengalaman yang diperlukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Tahap desain melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Eksplanasi  

Konsep ensensial dari penilaian kebutuhan diesksplanasi dengan 

landasan teori hasil kajian pustaka dari beberapa pustaka menghasilkan konsep 

materi yang akan disampaikan dalam pengembangan media pembelajaran 

FLOGWIP. 
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b. Pembuatan desain 

Pembuatan desain media ini berdasarkan point-point konsep esensial 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Desain kemudian 

dikonsultasikan dengan ahli materi dan ahli media.  

c. Konsultasi ahli materi dan ahli media 

Konsultasi desain media yang dikembangkan dilakukan dengan ahli 

medai dan ahli materi, hal ini bertujuan untuk mendapat desain pembelajaran 

yang sesuai dengan konsep esensial yang ditemukan. 

d. Evaluasi dan revisi 

Perbaikan atau revisi desain media dilakukan setelah dievalusi oleh ahli 

materi dan ahli media. Evaluasi dan revisi sangat mungkin dilakukan lebih dari 

sekali, untuk mendapatkan desain media pembelajaran yang diharapkan  

2. Hasil Tahap Desain 

 Tahapan desain yang dilakukan akan mengahasilkan draf produk yang 

berupa produk hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti pada peningkatan 

penguasan konsep siswa terhadap materi yang ditampilkan sehingga akan 

dilakukan pada uji coba yaitu dengan melakukan penelitian eksperimen. 

3.2.3 Pengembangan dan Implementasi 

1. Tahap-tahap Pengembangan dan Implementasi  

Pengembangan produk dilakukan dengan membuat produk berdasarkan draf 

produk yang telah direvisi sebelumnya. Tahap ini dilaksanakan sebagai berikut: 
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a. Pengembangan Produk 

Draf produk yang dihasilkan pada tahap desain kemudian di kembangkan 

mejadi media FLOGWIP. Proses pengembangan dilakukan selama satu bulan. 

b. Uji validasi awal 

Media FLOGWIP yang telah dikembangkan kemudian di validasi  pada 

ahli materi dan ahli media. Ahli materi menilai kelayakan aspek konsep materi 

banjir yang disampaikan melalui percobaan. Ahli media menilai kelayakan dari 

aspek penyajian dan aspek tampilan. Proses selanjutnya adalah perbaikan 

berdasarkan saran diberikan oleh ahli materi dan ahli media hingga produk 

media FLOGWIP siap dan layak digunakan dalam pembelajaran. 

c. Uji coba skala kecil 

uji coba skala kecil dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak tiga 

siswa kelas VII yang sudah mempelajari materi Lapisan Bumi dan Bencana. 

Tiga siswa ini dipilih berdasarkan tingkat akademik mulai dari rendah, sedang, 

dan tinggi dengan desain one group pretest-postest, desain ini merupakan 

desain yang membandingkan keadaan observasi awal (pretest) dan observasi 

akhir (postest). Uji coba terbatas dilakukan untuk memperoleh nilai 

peningkatan penguasaan konsep dan efektifitas media pembelajaran. Hasil uji 

coba terbatas digunakan sebagai dasar perbaikan dan revisi produk, sehingga 

dihasilkan produk.  

d. Uji validasi akhir 

Media yang telah di uji coba skala kecil diperbaiki dan  direvisi 

berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan pada saat uji coba skala kecil, 
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kemudian media tersebut divalidasi akhir pada ahli materi dan ahli media. 

Proses selanjutnya adalah perbaikan berdasarkan kesalahan dan kekurangan 

sebelum proses penelitian eksperimen dan saran diberikan oleh ahli materi dan 

ahli media hingga produk media FLOGWIP siap dan layak digunakan dalam 

pembelajaran. 

e. Uji coba skala besar 

Draf produk yang telah divalidasi kepada ahli materi dan ahli media 

kemudian diuji coba skala besar. Keefektifitasan produk akan diketahui dengan 

melakukan pengujian dengan penelitian eksperimen, sehingga akan dilakukan 

uji coba dengan melakukan penelitian eksperimen. Tahap ini peneliti 

menggunakan desain one group pretest-postest, desain ini merupakan desain 

yang membandingkan keadaan observasi awal (pretest) dan observasi akhir 

(postest). Menurut Arikunto (2012) kelebihan model penelitian eksperimen one 

group pretest-postest karena hanya menggukan satu kelompok saja tanpa 

adanya kelompok pembanding. Perlakuan yang diberikan adalah penggunaan 

media FLOGWIP pada proses pembelajaran sub materi Hidrologi materi 

Lapisan Bumi dan Bencana dengan acuan menggunakan soal pretest dan 

postest.  

Uji coba skala besar media pembelajaran FLOGWIP dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang pada pembelajaran sub materi Banjir materi 

Lapisan Bumi dan Bencana. penelitian eksperimen dilkukan pada 30 siswa 

kelas VII. Setelah melewati proses validsi ahli dan penelitian eksperimen 
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dilakukan perbaikan hingga menjadi produk yang siap diproduksi secara masal 

pada tahap diseminasi dan implementasi. 

2. Hasil Pengembangan dan Implementasi 

Tahap pengembangan dan implementasi menghasilkan media pembelajaran 

FLOGWIP. 

 

3.3 Uji Coba Produk  

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menetapkan tingkat keefektivitasan media dalam 

menyampaikan sub materi Banjir materi Lapisan Bumi dan Bencana. Prosedur uji 

coba produk meliputi: 1) desain uji coba; 2) subyek uji coba; 3) jenis data; 4) 

instrumen pengumpulan data; 5) teknik analisis data. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Tahap uji coba produk pengembangan ini merupakan tahap dilaksanakannya 

evaluasi formatif yang terdiri dari uji ahli yaitu ahli materi dan ahli media, uji 

coba eksperimen dengan uji coba sebagai berikut: 

1. Metode dan Subyek Ahli  

Sebelum produk hasil pengembangan diujicobakan maka terlebih dahulu 

divalidasi oleh ahli materi dan ahli media sebagai berikut: 

a. Ahli Materi 

Ahli materi berperan dalam menilai kesesuaian isi materi yang diberikan 

dengan tujuan pembelajaran dan menilai konsep ada pada media FLOGWIP. Ahli 

materi untuk memvalidasi produk hipotetik menilai kelayakan aspek isi dan aspek 

konsep materi hidrologi yang disampaikan melalui percobaan. Ahli materi adalah 
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dosen Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang yang kompeten dalam sub materi Banjir 

materi Lapisan Bumi dan Bencana yaitu Dr. Sukarsono, Msi (Lembar angket 

dapat dilihat pada lampiran 5 )  

b. Ahli Media 

Ahli media berperan dalam menilai dan memberi saran mengenai penyajian 

dan tampilan media FLOGWIP yang sesuai dan tepat guna. Ahli media untuk 

memvalidasi produk hipotetik menilai kelayakan dari aspek penyajian dan aspek 

tampilan. Ahli media adalah dosen Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang kompeten dalam 

sub materi Hidrologi materi Lapisan Bumi dan Bencana yaitu Husamah, M. Pd., 

(Lembar angket dapat dilihat pada lampiran 6).  

2. Metode Subjek Penelitian Eksperimen 

Tahap ini lakukan setelah dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli 

media. Pengembang melakukan penelitian eksperimen pada siswa kelas VII B 

dengan jumlah 30 siswa di SMP Muhammadiyah 01 Malang. Desain yang 

digunakan yaitu membandingkan keadaan observasi awal (pretest) dan observasi 

akhir (postest) menggunakan media FLOGWIP dengan acuan menggunakan soal 

postest dan postest. Model eksperimen menggunakan one group pretest-postest 

karena hanya menggunakan satu kelompok saja tanpa adanya kelompok 

pembanding (Arikunto, 2010). Skema one group pretest-postest dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Desain Eksperimen (One group Pretest-Postest) 

 

keterangan: 

O1 adalah uji awal (pretest) untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap 

materi pelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. 

P adalah perlakuan melalui pembelajaran menggunakan media FLOGWIP 

(Floods and Ground Water Infiltration Phenomena) pada sub materi Banjir materi 

Lapisan Bumi dan Bencana. 

O2 adalah uji akhir (postest) untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap 

materi sesudah pembelajaran berlangsung. 

 

Langkah pertama yang dilakukan peniliti memberikan soal pretest kepada 

siswa sebelum menggunakan media FLOGWIP  untuk digunakan sebagai acuan 

dasar tingkat penguasaan siswa. Langkah selanjutnya peneliti meminta siswa 

mempelajari sub materi Banjir pada materi Lapisan Bumi dan Bencana dengan 

menggunakan media FLOGWIP . Langkah selanjutnya peneliti memberikan soal 

postest untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa-siswa setelah 

pembelajaran menggunakan media FLOGWIP. Evektivitas media diukur dengan 

membandingkan antara nilai O2 dan O1, bila O2 lebih besar dari O1 maka media 

FLOGWIP dapat meninggkatkan penguasaan konsep siswa. 

3.3.2 Subjek Uji Coba  

Subjek uji coba selama penelitian pengembangan media FLOGWIP adalah 

siswa kelas VII B sebanyak 30 siswa di SMP Muhamadiyah 01 Malang. Peneliti 

menggunakan data yang diperoleh sebagai data akhir sebagai bahan pertimbangan 

 

 

   Obeservasi awal               Perlakuan  Observasi akhir  

      (Pretest)          (Postest) 

Sumber: Ezmir, 2011 

O1 P O2 
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dalam upaya penyempurnaan produk sebelum diimplementasikan. Media 

FLOGWIP diimplementasikan sebagai media yang layak dan siap digunakan dala 

pembelajaran, namun evaluasi dan revisi tetap dilakukan seiring kebutuhan (Soal 

pretest dan postest dapat dilihat pada lampiran 8). 

3.3.3 Jenis Data  

Jenis data yang diperoleh dari pengembangan media FLOGWIP ini 

berdasarkan pada dua uji yang dilakukan yaitu: 

1. Uji Pengembangan Media Pembelajaran 

Jenis data dalam uji pengembangan media pembelajaran adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kritik, saran, 

tanggapan, dan masukan-masukan dari ahli materi, ahli media, dan ahli 

pembelajaran. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian ahli materi, ahli 

media, ahli pembelajaran. 

2. Uji penguasaan Konsep Siswa 

Jenis data dalam  uji penguasaan konsep siswa diperoleh pada saat uji coba 

media di Sekolah yang berupa data kuantitatif. Data kuantitatif berupa skor 

diperoleh dari hasil tes obyektif pretest dan postest untuk mengetahui kualitas 

media dan peninggkatan penguasaan konsep siswa.  

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif 

untuk penilaian kebutuhan, angket untuk validasi, dan lembar tes untuk uji 

penguasaan konsep siswa. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif Margono (2007). Menurut 
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Trianto (2012) instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah. Berikut ini adalah instrumen pengumpulan data yang 

digunakan  pada penelitian pengembangan media FLOGWIP: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya penelitian 

pengembangan media FLOGWIP sub materi Banjir materi Lapisan Bumi dan 

Bencana untu meningkat penguasaan konsep siswa. Observasi dilakukan selama 

dua bulan yaitu pada tanggal 21 Februari-21 Maret 2017 di SMP Muhammadiyah 

01 Malang. Kegiatan ini tergolong dalam observasi partisifatif karena peneliti 

terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari, sehingga data yang diperoleh lebih 

lengkap dan tajam.   

2. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi untuk 

mengumpulkan data tentang isi/materi, tampilan dan penyajian. Adapun sasaran 

angket ditujukan untuk ahli materi, dan ahli media (dapat dilihat pada lampiran 9 

dan 10). Penyebaran angket ini disebar sebelum dan pada tahap uji coba produk. 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan dan dijadikan pedoman 

revisi media FLOGWIP   untuk memperoleh produk yang lebih baik dan valid. 

Angket validasi mencakup kefektivitasan dan daya tarik yang meliputi beberapa 

komponen seperti tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Komponen Angket Validasi 
Komponen  Indikator 

Kelayakan  isi 

 

1. Kesesuaian cakupan  materi dengan media yang dibuat 

2. Keseusaian materi dengan kompetesi dasar 

3. Kesesuaian materi dengan indikator pencapaian   

4. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

5. Keakuratan konsep materi dengan media yang dibuat 

6. Kemanfaatan untuk penambahan wawasan pengetahuan   

Tampilan 1. Kesesuaian penggunaan bahan  

2. Kesesuaian tata letak  

3. Kesesuaian bahan kontrol dan perlakuan  

Penyajian  1. Kelengkapan penyajian media 

2. Efisien  

3. Konsep yang disajikan jelas dan mudah diterima 

4. Fleksibel dan bisa dibawah kemana-kemana 

(Sumber: Sugiyono, 2012) 

 

Skala pengukuran yang digunakan untuk angket ketiga adalah rating scale 

dengan skala 1-4. Uraian instrumen berupa pernyataan yang berhubungan dengan 

kondisi atau keadaan media FLOGWIP yang dikembangkan. Pedoman rating 

scale, yaitu pilihan skala “1” bila tidak, pilihan skala “2” bila kurang sesuai, 

pilihan skala “3” bila sesuai, dan “4” bila sangat tinggi. Skala penilaian ini 

ditunjukkan kepada ahli media dan ahli materi seperti tabel 3.2 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi 

(Sumber: Arikunto, 2010) 

 

Skor  Ahli Materi Ahli Media 

4  Sangat Sesuai, Sangat Mudah, 

Sangat Berawal Dari, Sangat 

Meliputi, Sangat Paham 

Sangat Menarik, Sangat Jelas, Sangat Sesuai, 

Sangat Mudah Dipahami, Sangat Alternatif, Sangat 

Mudah Digunakan, Sangat Aman, Sangat 

Fleksibel, Sangat Memotivasi, Sangat  Interaktif, 

Sangat Layak. 

3 Sesuai, Sudah, Mudah, Berawal 

Dari, Meliputi, Paham 

Manarik, Jelas, Sesuai, Mudah Dipahami, 

Alternatif, Mudah Digunakan, Aman, Fleksibel, 

Memotivasi, Interaktif, Layak 

2 Kurang Sesuai, Kurang Sudah, 

Kurang Mudah, Kurang 

berawal Dari, Kurang Meliputi, 

Kurang Paham 

Kurang Menarik, Kurang Jelas, Kurang Sesuai, 

Kurang Mudah Dipahami, Kurang Altertanif, 

Kurang Mudah Digunakan, Kurang Aman, Kurang 

Fleksibel, Kurang Memotivasi, Kurang Interaktif, 

Kurang Layak. 

1 Tidak Sesuai, Tidak Sudah, 

Tidak Mudah, Tidak Berawal 

Dari, Tidak Meliputi, Tidak 

paham 

Tidak Menarik, Tidak Jelas, Tidak sesuai, Tidak 

Mudah Dipahami, Tidak Alternatif, Tidak Mudah 

Digunakan, Tidak Aman, Tidak Fleksibel, Tidak 

Memotivasi, Tidak Interaktif, Tidak Layak 
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3. Lembar Tes Penguasaan Konsep 

Lembar  tes  digunakan  pada  tahap  eksperimen  digunakan  untuk  menilai 

peningkatan penguasaan konsep siswa materi banjir pada media FLOGWIP. Tes 

yang diberikan dua kali yaitu sebelum proses belajar dengan menggunakan media 

(pretest) dan setelah proses belajar dengan menggunakan media (postest) yang 

dilakukan pada uji coba skala kecil dan skala besar. Dari hasil tes akan diketahui 

nilai keefektivan media melalui perhitungan score. Tes penguasaan konsep yang 

digunakan terdiri dari 15 soal multiple choice. Tes pilihan ganda yang digunakan 

adalah pilihan ganda yang terdiri dari tiga pilihan jawaban. Soal tersebut terlebih 

dahulu dikonsultasikan kepada ahli pembelajaran untuk mendapatkan persetujuan. 

3.3.5 Teknik Analisis Data  

Pengolahan data yang dihimpun dari hasil validasi dan uji efektivitas Media 

FLOGWIP untuk meningkatkan penguasaan konsep materi Lapisan Bumi dan 

Bencana dilakukan dengan  dua teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif. 

1. Analisis Data Hasil Validasi 

Analisis data ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif dengan 

penjelasan sebagai: 

a. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif angket validasi media berupa saran, kritik dan tanggapan 

dari validator digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan 

atau revisi terhadap FLOGWIP. 
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b. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data 

hasil validasi ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran adalah perhitungan 

rata-rata. Jawaban angket menggunakan skala Likert. Variabel yang diukur, 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri dari 

lima kategori seperti tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Skala Likert Data Angket Validasi Ahli 
No. Skor Keterangan 

1. Skor 5 Sangat setuju/ selalu. Sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ sangat 

bermanfaat/ sangat memotivasi. 

2. Skor 4 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ 

memotivasi 

3. Skor 2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative/ kurnag setuju/ kurang baik/ 

kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat/ kurang memotivasi 

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 

kurang menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat 

kurang bermanfaat 

(Sumber: Arikunto, 2010) 

Prosentase ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

P = Persentase 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N = Total skor maksimal 

 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

media FLOGWIP ini akan menggunakan konversi tingkat pencapaian dengan 

skala likert yaitu dengan skor penilaian 1 sampai 5. Hasil analisis data tersebut 

kemudian dilakukan penafsiran dan disimpulkan berdasarkan pada kriteria 

klasifikasi penilaian tentang kualitas produk media FLOGWIP menggunakan 

kriteria yang diadaptasi dari Akbar (2013) seperti tabel 3.4. 

x 100% 
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Tabel 3.4 Persentase Kriteria Penilaian Kelayakan Media (Akbar, 2013) 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

85,1%-100% Sangat Valid Sangat Layak, tidak perlu revisi 

70,1%-85% Valid Layak, tidak perlu revis 

50,1%-70% Kurang Valid Tidak layak, perlu revisi 

0-50% Tidak Valid Sangat tidak layak, perlu revis 

(Sumber: Akbar, 2013) 

2. Analisis Data Hasil Uji Tes Penguasaan Konsep

Penguasaan konsep terhadap pembelajaran menggunakan media FLOGWIP 

dibatasi pada aspek kognitif. Penugasan konsep diperoleh dengan memebrikan 

pretest sebelum dimulai pembelajaran dan postest yang diberikan di akhir 

pembelajaran untuk mengetahui peningkatan nilai rata-rata postest terhadap niali 

rata-rata prestest. Uji tes ini dilakukan pada uji skala kecil dan skala besar untuk 

mengetahui peningkatan penguasaan konsep. 

Penentuan eknik analisis niali rata-rata pretest dan postest pada uji 

penguasaan konsep didasarkan atas pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan 

bahwa untuk mengetahui peringkat nilai akhir pada setiap butir penelitian, jumlah 

niali yang diperoleh dibagi dengan banyaknya responden yang menjawab angket 

tersebut. Fungsi matematisnya dapat ditulis sebagi berikut: 

Keterangan: 

x = Nilai rata-rata (mean) 

∑x = Jumlah dari nilai-nilai yang ada 

N = Banyaknya subjek. 

= 
∑𝒙

𝑵


