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BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan ini, menggunakan rancangan dari model

ADDIE. Model ini terdiri dari lima langkah yaitu :

Gambar 3.1 Tahapan model ADDIE (Sumber: Steven J. McGrift 2000: 1-2)

Tahap analisis yaitu untuk menentukan kebutuhan siswa dalam kegiatan

proses pembelajaran untuk mengetahui kendala apa yang dialami siswa dalam

proses pembelajaran. Tahap ini diperlukan untuk menentukan karakteristik peserta

didik dan kesulitan dalam pembelajaran. Tahap perancangan dilakukan

menggunakan hasil analisis dari kebutuhan dan karakteristik siswa, berdasarkan

kompetensi, strategi belajar, serta evaluasi yang. Tahap pengembangan adalah

proses merancang produk pengembagan yang akan dibuat, dengan menentukan

materi sesuai dengan SK dan KD, kebutuhan siswa dalam memahami

materi. Tahap implementasi pada penelitian ini, dilaksanakan dengan menguji

cobakan media secara langsung untuk mengetahui pengaruh terhadap keefektifan,

kemenarikan dan efesiensi pembelajaran. Tahap evaluasi adalah tahap mengetahui

seberapa pengaruhnya media yang dikembangkan terhadap keberhasilan peserta

didik. Peneliti menggunakan model ADDIE untuk menghasilkan produk
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pengembangan media Video Interaktif, karena langkah-langkah dari ADDIE

sistematis dan runtut tahapan demi tahapan mulai dari awal akan mempengaruhi

tahapan di akhir sehingga nantinya akan di implementasikan pada siswa kelas V

SDN Purwantoro 2 Malang.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut telah disampaikan oleh Steven. J

McGrifft (2000:1-5) yang menyatakan “desain dari model ADDIE adalah

pendekatan yang sistematis yaitu analisis kebutuhan, perancangan produk,

pengembangan sesuai dengan hasil anlisis dan perancangan produk, penerapan

produk untuk mengetahui hasil produk yang dikembangkan, evaluasi yang

bertujuan untuk memperbaiki produk”

Peneliti melakukan berbagai tahap dari model ADDIE, dengan

mengumpulkan data dari awal yaitu menganalisis proses pembelajaran dan

kebutuhan siswa, agar proses pengembangan media Video Interaktif dapat

diketahui melalui masalah dari hasil analisis tersebut. Data yang diperoleh

berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan objek peneliti

serta partisipasi dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan tahapan dari ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yang

diterapkan oleh peneliti untuk mengembangkan produk pengembangan, yang

mendasari peneliti mengambil metode ini adalah metode ADDIE ini sangat

mudah dipahami dan dipelajari sehingga peneliti dapat melaksanakan setiap

langkah-langkah tersebut engan sistematis, serta metode ini sangat sederhana

untuk diaplikasikan pada pengembangan produk sehingga dari awal kegiatan

hingga akhir mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan

peneliti.
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2.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima langkah,

peneliti melakukan sesuai dengan langkah-langkah dan terstuktur. Adapun

langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan analisis yaitu mengamati

proses kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan ini untuk mengetahui

kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti menganalisis

bagaimana guru dalam menyampaiakan materi “peredaran darah manusia”

serta respon peserta didik dalam memahami materi tersebut. Peneliti

mencatat hal-hal yang perlu, seperti bagaimana repon siswa dalam kegiatan

pembelajaran tersebut, serta metode pembelajaran apa yang digunakan guru

dan bagaiaman penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru.

2. Perancangan

Sesuai dengan langkah-langkah ADDIE, peneliti melakukan tahap

perancangan produk/ desain dari media Multimedia Interaktif. Perancangan

ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun peneliti melakukan

pengembangan sebagai berikut:

a. Pengembangan produk sesuai dengan tinjauan materi yang

berpedoman pada SK dan KD terkait “peredaran darah manusia”

b. Menambah refrensi dengan menggunakan lingkungan belajar siswa

dan sumber belajar yang relevan

c. Perancangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kelas V

SD
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d. Membuat Multimedia Interkatif semenarik mungkin agar peserta didik

tertarik mengikuti kegiatan belajar mengajar

e. Memperjelas konsep dari peredaran darah manusia dengan menjelakan

tahap demi tahap konsep tersebut

3. Pengembangan

Pengembangan produk dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan

peserta didik dan yang telah dirancang sesuai desain/ konsep yang telah

dibuat sebelumnya oleh peneliti. Adapun pengembangan yang dilakukan

peneliti sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan materi IPA terkait “peredaran darah manusia”

b. Menentukan penyusunan pembuatan media pembelajaran, berbasis

media video interaktif dengan menggunakan Softwere seperti Adobe

Flash

c. Membuat sketsa animasi dengan menggunakan Adobe Flash, animasi

yang dibuat adalah karakter dari seorang guru dan bentuk organ tubuh

manusia serta proses peredaran darah manusia

d. Kemudian membuat interaktif juga menggunakan Adobe Flash, yang

berisi soal-soal latihan yang berjumlah 10 soal

4. Implementasi

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk menentukan keefektifan dan

efesien produk yang telah dikembangakan melalui uji coba produk terlebih

dahulu oleh tim ahli media dan ahli materi. Yang bertujuan agar produk

tersebut sesuai dan memenuhi penilaian dari para tim ahli. Peneliti

melakukan implementasi produk pada siswa kelas V yang berjumlah 80
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siswa dari kelas pararel A-B, di SDN Purwantoro 2 Malang. Sehingga

peneliti akan mengetahui apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran

IPA tersebut. Peneliti melakukan validasi oleh tim ahli media dan ahli

materi untuk mengetahui kevalidan media pembelajaran yang sudah

dikembangkan, setelah melakukan validasi oleh tim ahli peneliti akan

mengetahui kelayakan dari media tersebutt, serta bagaiaman respon siswa

terhadap kemenarikan media.

5. Evaluasi

Kemudian peneliti melakukan tahap revisi berdasarkan hasil dari

implementasi produk media Multimedia Interaktif dan hasil angket penilaian

produk dari tim ahli media dan ahli materi, penilaian produk juga dilihat

dari repon siswa kelas V. Sehingga peneliti membuat kesimpulan dari hasil

penilaian angket, dan hasil dari implementasi produk. Hasil tersebut

kemudian disimpulkan oleh peneliti, sehingga peneliti akan melakukan

perbaikan dari hasil validasi dari tim ahli agar produk pengembangan dapat

diperbaiki kekurangannya agar menjadi lebih baik.

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di SDN Purwantoro 2 Malang, Jl.

Cipunegara No. 58, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pada

penelitian yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2017/2018
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2.4 Impelementasi Produk

2.4.1 Validasi Ahli Media dan Ahli Materi

Validasi produk meliputi penilaian dari ahli media dan ahli materi,

karakteristik yang menjadi patokan untuk kedua tim ahli yaitu memiliki tingkat

setara minimal yaitu S2. Serta para tim ahli memiliki pengalaman dari setiap ahli

media maupun ahli materi. Selain itu, para tim ahli sudah menghasilkan sebuah

produk yang sudah di ciptakan atau dikembangkan.

2.4.2 Subjek Uji Coba

Subjek uji coba produk dilakukan pada 68 peserta didik dari kelas V pararel

A-B SDN Purwantoro 2 Malang.

2.4.3 Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, adapun

penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data tersebut diperoleh melalui hasil perolehan data melalui kegiatan

observasi, wawancara dan angket penilaian validasi dari ahli maedia dan

materi melalaui kolom komentar. Hasil data tersebut dioleh dengan

menggunakan analisis deskriptif.

b. Data Kuantitatif

Perolehan data ini dari hasil anlisis data validasi ahli media dan ahli

materi serta respon siswa sebagai subjek penelitian. Data tersebut

diperoleh setelah melakukan uji coba produk pada peserta didik berupa

Video Interaktif terkait “peredaran darah manusia” melalui skor

penilaian pada kolom angket.
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2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada peneitian sebagai berikut:

1. Observasi

Pada kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui

sumber permasalahan yang dihadapi pada proses pembelajaran IPA. Sesuai

dengan langkah model dari ADDIE yaitu dengan menganalisis terlebih

dahulu kebutuhan peserta didik. Pada proses ini peneliti mengamati kondisi

kelas pada saat pembelajaran berlangsung, dengan mengamati bagaimana

sarana dan prasarana guru dalam menyampaikan materi tersebut. Tidak

hanya mengamati, peneliti juga mencatat hal-hal dari hasil pengamatan.

Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa kualitatif,

yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dikelas

dengan cara mencatat hasil dari pengamatan oleh peneliti.

2. Wawancara Terstruktur

Kegiatan wawancara dilakukan pada guru kelas V untuk mengetahui

bagaimana kendala dalam proses pembelajaran IPA, untuk mengetahui lebih

lanjut proses pembelajaran berlangsung, metode pembelajaran apa yang

digunakan guru dalam pembelajaran, serta respon siswa dalam mengikuti

pembelajaran tersebut. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu, bertujuan

untuk mencari data kualitatif, dengan cara menyimpulkan semua jawaban

dari narasumber yaitu guru kelas V.
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3. Angket

Angket digunakan peneliti untuk mengetahui kevalidan, keefektifan dan

kemenarikan media Multimedia Interaktif. Tahap ini dilakukan untuk

memenuhi langkah-langkah dari ADDIE dari pengembangan produk sampai

tahap evaluasi. Data angket diambil dari hasil penilaian tim ahli media dan

ahli materi, tim ahli dari dosen media dan pengembangan sedangkan untuk

tim ahli dari dosen IPA dan guru kelas V. Penilaian media juga diambil dari

respon peserta didik sebagai objek penelitian. Selanjutnya peneliti membuat

kesimpulan dari hasil angket penilaian validan dari tim ahli dan juga respon

dari peserta didik, sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki media

Multimedia Interaktif agar menghasilkan media yang lebih baik untuk di

implementasikan pada peserta didik dan dapat membantu guru dalam

penyampaian materi secara efektif. Pengambilan data tersebut bertujuan

untuk mencari data kualitatif dan data kuantitatif yaitu dengan cara

menjumlahkan hasil skor perolehan dari validasi media dan respon siswa,

dengan melihat kreteria hasil perolehan apakah sudah valid dan menarik

dengan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Sedangkan untuk

data kualitatif diperoleh dari kolom komentar dari validasi dan respon siswa,

setelah itu diolah menggunakan analisis deskriptif.
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3 Tes

Tahap ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui seberapa efektif dan

kemenarikan media Multimedia Interaktif pada peserta didik. Tes yang

digunakan oleh peneliti ada dua tahap yaitu: menggunakan media tersebut

sebagi tes pemahaman siswa, karena media tersebut terdapat latihan-latihan

soal yang berjumlah 10 soal yang mengacu pada materi peredaran darah

manusia dan evaluasi dengan memberikan lembar soal uraian. Siswa dapat

menjawab latihan soal secara langsung yang dipandu oleh guru, tes

selanjutnya yaitu berupa pretest siswa akan diberi lembaran kertas yang

berisi soal-soal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam

memahami materi tersebut. Pengambilan data tersebut bertujuan untuk

memporel hasil data kuantitatif dengan mengolah hasil perolehan nilai dari

tes yang dilakukan siswa.

3.1 Tabel Kisi-kisi Acuan untuk Pemahaman Siswa

No Aspek Penilaian Indikator
1. Organ peredaran darah

manusia
a. Mengetahui organ peredaran

darah manusia
b. Menyebutkan organ darah

manusia
2. Proses peredaran darah

manusia
a. Memahami konsep peredaran

darah manusia
b. Menjelaskan konsep peredaran

darah manusia
c. Mengurutkan secara benar

peredarn darah besar dan
peredaran darah kecil

3. Gangguan peredaran pada
manusia

a. Menyebutkan gangguan pada
peredaran darah manusia

b. Menjelaskan gangguan pada
peredan darah manusia
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4 Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi berupa video, foto yang bertujuan untuk

melengkapi data dan memperkuat hasil pengambilan data pada saat

implementasi media Multimedia Interaktif. Pengambilan dokumentasi

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil data kualitatif yaitu

memperkuat hasil penelitian, yang akan dioleh menjadi analisis

deskriptif.

3.6 Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Panduan Observasi

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mengamati proses kegiatan

pembelajaran di kelas V, untuk memperoleh permasalahan yang dialami

guru dalam mengajar dan karakteristik kebutuhan siswa dalam pembelajaran

IPA. Batasan dari pengamatan ini peneliti hanya mengamati kondisi kelas

dan proses pembelajaran saja. Aspek yang diamati oleh peneliti adalah:

3.2 Tabel Kisi-kisi Observasi Pembelajaran IPA

No Aspek Indikator
1. Kondisi kelas V a. Kondisi ruang kelas V

b. Kondisi tempat duduk siswa
2. Sarana dan prasarana a. Terdapat fasilitas penunjang seperti

papan tulis, LCD Proyektor
b. Penggunaan buku pegangan siswa
c. Penggunaan media pembelajaran
d. Pemanfaatan lingkungan sekolah

3. Proses pembelajaran a. Metode pembelajaran yang diterapkan
guru

b. Tercapainya tujuan pembelajaran
c. Hasil evaluasi pada pembelajarn
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2. Panduan wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana proses

pembelajaran IPA berlangsung, kesulitan guru dalam menyampaikan materi,

metode pembelajaran yang diterapkan dan bagaimana penggunaan media

pembelajaran. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengumpulkan

data dari hasil analisis berupa wawancara. Adapun wawancara yang

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

3.3 Tabel Kisi-kisi Wawancara Proses Pembelajaran IPA
No Aspek Indikator
1. Pembelajaran IPA a. Bagaimana proses pembelajaran IPA?

b. Respon siswa pada saat materi disampaikan
c. Apakah mata pelajaran IPA sudah sampai materi

peredaran darah manusia?
2. Proses pembelajaran a. Bagaiman kondisi kelas pada saat pembelajaran

dimulai?
b. Bagaiman cara guru dalam menyampaikan materi

tersebut pada siswa?
c. Bagaimana siswa dapat memahami materi IPA secara

konkrit?
3. Kondisi pembelajaran a. Penggunaan media pembelajaran

b. Bagaimana guru memotifasi siswa
c. Sudahkan guru menciptakan pembelajaran yang efektif
d. Apakah pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan

pembelajaran

3. Angket

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa pada saat proses

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan 68 siswa sebagai

objek penelitian, agar peneliti dapat mengumpulkan data untuk mengetahui

proses pembelajaran IPA dikelas. Adapun aspek-aspek sebagai berikut:
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3.4 Tabel Kisi-kisi Angket Respon Siswa dalam Penggunaan Media Video Interaktif

No Aspek Indikator
1. Proses belajaran IPA a. Menurut kalian bagaimana penggunaan

media Multimedia Interaktif dalam
pembelajaran IPA?

2. Penggunaan media
pembelajaran

a. Apakah media Multimedia Interaktif
menarik menurut kalian?

b. Apakah kalian memahami materi yang
disampaikan oleh media tersebut?

c. Bagaimana kejelasan gambar/ animasi
pada proses peredaran darah manusia

3. Evaluasi a. Bagaimana hasil pembelajaran yang kalian
dapatkan sudah sesuai harapan?

4. Keefektifan Produk

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman keefektifan produk

yang telah dikembangkan yaitu dengan melihat hasil perolehan dari

pemahan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Adapun

instrumen sebagai acuan untuk melihat keefektifan produk sebagai berikut:

3.5 Tabel Instrumen pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan
No Aspek Penilana Indikator
1. Pemahaman siswa untuk

memahami organ peredaran darah
manusia

a. Siswa dapat menjawab secara
benar

b. Siswa dapat menjelaskan
fungsi organ peredaran darah
manusia

2. Pemhaman siswa terkait konsep
peredaran darah manusia

a. Siswa dapat menjelaskan
secara benar bagaiaman
konsep peredaran darah dari
jantung ke paru-paru sampai
ke seleuruh tubuh

b. Siswa dapat mengurutkan
secara benar bagaiamana
proses peredaran darah kecil
dan peredaran darah besar

3. Pemahaman siswa terkait gangguan
peredaran darah pada manusia

a. Siswa dapat menyebutkan 3
gangguan pada manusia

b. Siswa dapat menjelaskan
secara benar gangguan pada
manusia
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3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian dan pengembangan ini dengan

menggunakan dua cara teknik kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik analisis deskriptif kaulitatif

Pada teknik ini digunakan untuk mengolah hasil data observasi,

wawancara dan data angket validan ahli media dan materi serta respon

peserta didik yang diperoleh dari kolom komentar. Adapun langkah-langkah

dari analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collections)

Perolehan data diperoleh dari hasil angket pada kolom komentar dari

tim ahli media dan materi serta komentar dari peserta didik. Selain itu

perolehan data didapat dari hasil kesimpulan dari angket validasi tim

ahli.

b. Reduksi Data (Data Reductions)

Data ini digunakan untuk menyimpulkan data dari keseluruhan hasil

angket pada tim ahli dan juga respon dari peserta didik.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data menggunakan uraian deskriptif secara rinci dan singkat,

uraian tersebut berupa gambaran tentang hasil perolehan data secara

menyeluruh. Mendiskripsikan hasil dari kevalidan media setelah

melakukan validasi dari tim ahli dan juga respon siswa.
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2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data kualitatif diperoleh dari hasil skor penilaaian tim ahli

media, ahli materi serta respon peserta didik. Hasil tersebut diberikan berupa

angket bedasarkan kisi-kisi penilaian pengembangan produk media.

Meliputi validasi produk dan uji coba produk.

a. Analisis Data Angket Validator

Data ini diperoleh melalui hasil skor penilaian berdasarkan instrumen

penilaian validasi tim ahli. Selain perolehan hasil skor dari tim ahli,

perolehan juga diperoleh dari hasil skor respon peserta didik.

3.6 Tabel Skala Likert (Sumber: Sugiyono, 2004:93)

No Skor Keterangan
1. 4 Setuju/selalu/sangat positif/sangat bermanfaat/sangat baik/sangat

layak/sangat memotivasi
2. 3 Setuju/sering/positif/sesuai/sangat bermanfaat/sangat baik/sangat

layak/sangat memotivasi
3. 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif/kurang setuju/kurang

bermanfaat/kurang baik/kurang layak/kurang memotivasi
4. 1 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat kurang bermanfaat/sangat

kurang baik/sangat kurang layak/sangat tidak memotivasi

Skala likert tersebut digunakan untuk acuan penilaian oleh tim ahli

pada validasi media dan juga validasi materi yang terdapat pada lembar

instrumen penilaian. Perolehan data tersebut untuk mendapatkan data

kuantitatif berdasarkan hasil penjumlahan dari setiap instrumen

penilaian.

Untuk menghitung hasil perolehan:

P = �R
�R�
� �tt�

Keterangan

P = Presentase

�R = Jumlah nilai yang diperoleh



48

�R� = Jumlah nilai maksimal

Penilaian validasi pengembangan media sebagai berikut:

3.7 Tabel Kualitas Kelayakan Media (Sumber: Arikunto, 2010: 224)

Tingkat
Pencapaian

Kualitas Kreteria

81-100% Sangat Baik Sangat baik, sangant menarik, tidak
revisi

61-81% Baik Menarik, baik, tidak revisi
41-60% Cukup Kurang menarik, tidak baik, revisi
21-40% Kurang Tidak menarik, tidak baik, revisi
<21% Sangat Kurang Sangat tidak menarik, sangat tidak baik,

revisi

Ketentuan:

Hasil skor tersebut kemudia disimpulkan berdasarkan kualiatas

kelayakan media, dengan ketentuan tingkat pencapaian memperoleh

minimal 61% untuk dikatakan layak diujicobakan dilapangan. Perolehan

data tersebut diperoleh untuk mendapatkan data kualitatif yaitu

menyimpulkan hasil keseluruhan validasi media yang dikembangkan,

kemudian data tersebut di olah menggunakan analisis deskriptif

b. Analisis Data Angket Respon Peserta Didik

Tahap ini untuk mengetahui respon peserta didik dalam menggunakan

pengembangan media Multimedia Interaktif dengan menganalisis skor

hasil respon peserta didik dalam bentuk Skala Guttman. Skala tersebut

dalam bentuk cecklist. Hasil perolehan dari respon siswa yaitu

bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif berdasarkan skor

penjumlahan dari keseluruhan angket.
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3.8 Tabel Skala Guttman (Sumber: Sugiyono, 2004: 96)

No Keterangan Skor
1. Ya 1
2. Tidak 0

Hasil skor tersebut menggunakan rumus:

P = �R
�R�
� �tt�

Keterangan

P = Presentasi

�R �Jumlah nilai yang diperoleh

�R� = Jumlah nilai maksimal keseluruhan

Kreteria analisis respon peserta didik sebagai berikut:

3.9 Tabel Kualitas Kelayakan dan Tingkat Pencapaian (Sumber: Arikunto 2010:244)

Tingkat Pencapaian Kualitas
81-100% Sangat Baik
61-80% Baik
41-60% Cukup
21-40% Kurang
<21% Sangat Kurang

Ketentuan

Media pengembangan Multimedia Interaktif dikatakan menarik

apabila hasil skor perolehan memperoleh akor perolehan minimal 61%.

Data tersebut bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yaitu,

menyimpulkan hasil dari keseluruahan respon peserta didik. Kemudian

data tersebut diolah menjadi analisis deskriptif.
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c. Analisis Keefektifan Media

Media yang dikembangkan dapat dikatakan efektif jika skor

presentase dari peserta didik mendapatkan hasil tes pemahaman materi

mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yaitu 75% dari seluruh hasil

penilaian peserta didik. Penilaian tersebut dapat tercapai jika peserta

didik mendapatkan nilai ketuntasan yaitu 75 dari nilai maksimal 100.

Perolehan tersebut untuk mendapatkan data kuantitatif, yaitu untuk

mengetahui keefektifan dan juga keefeienan media dalam pembelajarn

IPA. Hasil dari tes peserta didik dengan menggunakan rumus sebagai

berikut (Afandi, 2011:58).

KK = ��t
�
� �tt�

Keterangan

KK = Ketuntasan klasikal

�R� = Jumlah peserta didik yang tuntas KKM

� = Jumlah peserta didik

Ketuntasan nilai peserta didik pada hasil tes mencapai nilai 75, dan

media yang dikembangkan berupa Multimedia Interaktif dikatakan

efektif dan efesien jika mencapai nilai ketuntasan lebih dari 75% dari

jumlah nilai peserta didik yang mendapatkan nilai 75. Kemudian peneliti

dapat menyimpulkan dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitati.
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