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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A.   Model Penelitian & Pengembangan 

       Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan yang dikenal dengan 

Research and Development (R&D). Penelitian pengembangan menurut Borg and Gall 

(dalam Setyosari, 2012:215) merupakan suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memfasilitasi produk penelitian. Penelitian pengembangan 

digunakan dalam penelitian yang bertujuan utnuk menciptakan sebuah produk dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015).  

       Model penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan cukup banyak. 

Model penelitian dalam pendidikan tentu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-

beda. Sehingga dalam menentukan model penelitian setidaknya memperhatikan hasil 

akhir, sehingga model yang digunakan tepat. Model yang sesuai dengan hasil akhir 

pada penelitian ini adalah model Borg and Gall dengan hasil akhir sebuah produk 

media pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Namun penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan model Borg and Gall yang dibatasi pada langkah ke 

7  saja.  

Borg and Gall menjelaskan 

“if you plan to do an R&D project for a thesis and dissertation, you 

should keep these caution in mind, it is best to undertake a small-

scale project that involves a limited amount of original instructional 

design, also, unless you have substantial financial resources, you 

will need to avoid expensive instructional media, such a film and 

synchronized slide-tape, another way to scale down the project is to 
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limit development to just a few step of the R&D cycle” (Borg & 

Gall dalam Hasyim, 2006:88). 

 

“Borg and Gall menjelaskan: jika anda berencana untuk melakukan 

R&D proyek untuk tesis dan disertasi, Anda berpikir dengan 

cermat, yang terbaik adalah melakukannya dalam proyek skala kecil 

yang melibatkan jumlah subjek uji coba yang terbatas dengan 

desain instruksional dibuat oleh peneliti, jika Anda tidak memiliki 

sumber daya keuangan yang cukup besar, Anda perlu menghindari 

media pembelajaran yang mahal, seperti film dan disinkronkan – 

tape slide, cara lain untuk menurunkan projek penelitian dengan 

membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus 

R&D” (Borg & Gall dalam Hasyim, 2016:88). 

 

Penjelasan Borg and Gall menunjukan bahwa 10 langkah dalam R&D dapat 

dibatasi, sehingga pada penelitian ini model Borg and Gall dibatasi pada langkah ke 7 

saja. Hal yang serupa telah dilakukan oleh Deanna Gooch  dalam disertasi doktornya 

di Kansas State University AS  yang membatasi peneltiannya pada 7 langkah saja 

(Hasyim, 2016:89). Berdasarkan paparan diatas dapat di gambarkan langkah-langkah 

dalam penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

Gambar 3.1 flowchart pengembangan media Canibo 

        

potensi dan 
masalah 

pengumpulan data desain produk 

validasi 
desain 

revisi desain uji coba revisi produk 
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       Pada penelitian pengembangan ini agar dapat menghasilkan produk maka 

dibutuhkan analisis ahli media dan analisis ahli materi. Hasil analisis para ahli media 

dan ahli materi maka produk yang dikembangkan dapat dinyatakan valid. Berdasar 

paparan tersebut dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengembangkan media 

Canibo pada materi IPA tentang penggolongan hewan. 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

       Peneliti menggunakan metode pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and 

Gall dalam Sugiyono (2015:409), namun pengembangan media Canibo dilakukan 

hanya terbatas hingga revisi produk ketiga, hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan 

terutama waktu dan biaya, mengingat penelitian pengembangan ini dilakukan untuk 

pemenuhan tugas akhir sehingga peneliti belum mampu melaksanakan penelitian 

hingga tahap produksi masal. Namun pada kesempatan lain tahap  produksi masal 

dapat diwujudkan jika ada pihak yang bersedia bekerjasama dengan peneliti. Berikut 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan: 

1. Potensi dan masalah 

Tahap awal peneliti melakukan observasi untuk menggali potensi dan masalah 

yang bertujuan sebagai dasar peneliti melakukan pengembangan sehingga 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti tepat sasaran.Berdasarkan observasi 

awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan guru kelas V-

B potensi dan masalah yang ada berupa media pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung dengan sebatas memanfaatkan buku tanpa 

menggunakan media terutama pada materi penggolongan hewan, sedangkan disisi 

lain siswa kurang tertarik dalam kegiatan membaca. Sebenarnya guru memiliki 
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potensi dalam membuat media pembelajaran dengan konsep ular tangga, namun 

potensi tersebut belum terealisasi dikarenakan guru merasa bahwa ular tangga 

tidak cocok untuk kelas V. Berdasarkan pengalaman guru dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media, siswa menjadi lebih antusias namun kurang 

kondusif, karena jumlah media yang terbatas. Keadaan siswa yang cukup antusias 

membuat media rawan rusak, karena siswa memiliki keinginan untuk melakukan 

kontak langsung dengan media tersebut.Berdasarkan paparan potensi dan 

masalah, penelitian dilanjutkan pada tahap mengumpulkan data terkait masalah 

yang ditemui. 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data bertujuan untuk menghimpun data lebih dalam terkait 

dengan masalah yang di temui oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti telah 

mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang dianalisis 

meliputi buku tematik kelas5 tema 5 subtema 1 dan buku pembelajaran IPA kelas 

3 bab 1. Selain dokumen berupa buku, peneliti juga menganalisis media yang 

tersedia di laboratorium. Dari analisis dokumen dan media, peneliti memperoleh 

informasi berupa SK, KD, cakupan materi dan ketersediaan media IPA 

pengelompokan hewan yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain produk. 

3. Desain produk 

Setelah diperoleh himpunan materi serta kompetensi yang harus dicapai oleh 

siswa, penelitian dilanjutkan pada desain produk. Desain produk yang telah 

dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk merancang media yang sesuai dengan 

potensi yang ditemui saat melakukan wawancara pada kegiatan observasi awal. 
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Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki keterterapan saat 

digunakan. Tahap desain produk ini dilakukan dengan memperhatikan aspek 

tampilan, isi, bahasa, dan penggunaan, kemudian membuat prototype awal yang 

dilpengkapi dengan ukuran. Hasil desain produk yang berupa rancangan secara 

keseluruhan selanjutnya di cek validitasnya. 

4. Validasi desain 

Validasi desain bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk sesuai 

dengan KD yang harus dicapai, materi, kemenarikan dan penggunaan 

media.Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli untuk menilai rancangan produk baru (Sugiyono, 2015:414). 

Desain media ini divalidasi kepada dosen ahli media, dosen ahli materi dan ahli 

pembelajaran di kelas V. Adapun kualifikasi seluruh validator lebih jelas dpaat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Validator Penelitian Pengembangan Media 

No Validator Penelitian Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen materi Minimal lulus S2 Ahli materi 

2. Dosen media pembelajaran Minimal lulus S2 Ahli media pembelajaran 

3. Guru kelas V SD Minimal lulus S1 Ahli Pembelajaran di kelas V SD 

(Sumber: Subianto, 2015) 

 

Validasi dilakukan kepada ahli materi dan ahli media IPA menggunakan 

angket yang telah disusun.Kegiatan validasi desain ini dapat dilakukan dalam 

forum diskusi, yang dimana peneliti terlebih dahulu mempesentasikan rancangan 

produknya beserta keunggulannya. Berdasarkan kegiatan validasi selesai akan 

diperoleh informasi kelemahan dan kekuatan produk yang digunakan sebagai 

bahan perbaikan pada tahap revisi desain. 
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5. Revisi desain 

Tahap revisi desain bertujuan untuk mengurangi kelemahan produk. Revisi 

dilakukan mengacu pada angket yang telah diisi oleh validator terutama pada 

kolom saran. Revisi produk mengacu pada hasil keterterapan media yang dilihat 

dari tingkat ketercapaian dan kualifikasi data. Kualifikasi data diperoleh 

berdasarkan angket yang sudah diolah dan hasilnya dicocokan dengan tabel 

kualifikasi jika hasil kualifikasi data mendapat ( ≥ ) 61 % maka media perlu untuk 

direvisi sesuai dengan kelemahannya.  

Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Data 

Tingkat pencapaian Kualifikasi  Keputusan 

81-100 % Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80 % Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

41-60% Cukup Kurang layak perlu direvisi 

21-40 % Kurang Tidak layak, perlu direvisi 

<20 % Kurang sekali Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2008:35) 

 

6. Uji coba produk 

Pengujian dilakukan dengan tujuan mengukur keterterapan media dengan pre 

test dan post tes. Pada tahap uji coba produk dilakukan pada 31 siswa kelas V 

SDN Purwantoro II. Uji coba ini menyediakan 6 media untuk 31 siswa, sehingga 

1 media digunakan untuk 5-6 anak. Pada tahap ini dilakukan observasi respon 

siswa menggunakan angket yang diisi oleh siswa setelah belajar dengan 

menggunakan media Canibo. Berdasarkan hasil uji coba, peneliti memperoleh 

informasi tentang keterterapan media Canibo. Jika pada tahap uji coba ditemui 

tingkat pencapaian yang rendah, maka selanjutnya peneliti melakukan revisi 

produk. 



35 

 

 

 

7. Revisi produk  

Tahap revisi produk dilakukan bertujuan untuk mengurangi kelemahan yang 

muncul saat uji coba. Revisi produk mengacu pada hasil keterterapan media yang 

dilihat dari tingkat ketercapaian dan kualifikasi data. Produk yang dihasilkan pada 

revisi tahap kedua merupakan tahap final dari prosedur pengembangan. Pada 

tahap ini produk tidak mengalami perubahan dari aspek materi maupun tampilan 

media. 

 

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan bertempat di SDN Purwantoro II 

Malang sesuai dengan wawancara awal yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 

2017. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan runtutan diawali dengan 

mendesain media, uji ahli materi, uji ahli media, membuat media, membuat 

instrumen, uji coba pemakaian, menganalisa hasil uji coba, menyusun laporan.Sidang 

skripsi dan penyusunan jurnal dilaksanakan selama semester genap tahun ajaran 

2017/2018. 

 

D.   Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini menggunakan 

teknik observasi langsung menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 

angket dan dokumentasi. 
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1. Wawancara 

Peneliti telah melakukan wawancara awal yang bertujuan untuk mengetahui 

potensi dan massalah.Wawancara dilaksanakan melalui kegiatan wawancara 

secara individual.Selain untuk mengetahui potensi dan masalah, wawancara 

dilaksanakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa terhadap materi 

penggolongan hewan menurut jenis makanannya. Wawancara dilakukan dengan 

guru kelas V SDN Purwantoto II dengan menggunakan panduan wawancara. 

2. Angket 

Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data yang dimana 

peneliti melakukan tanya-jawab dengan responden (Sukmadinata, 2013:219). 

Angket diberikan kepada dosen ahli materi, dosen ahli media, guru kelas V dan 

siswa kelas V sesuai kualifikasi.Setiap angket memiliki aspek yang berbeda-

beda sesuai dengan tujuannya. Berdasar angket yang dibagikan, peneliti 

mendapatkan penilaian, kritik dan saran untuk media Canibo untuk menjadi 

layak digunakan sebagai media pembelajaran. Selain validasi dari para ahli, 

dalam penelitian ini digunakan angket respon siswa, angket pre test dan post 

test yang diajukan kepada siswa. Tujuan angket respon siswa, angket pre test 

dan post test untuk mengeteahui sejauh mana penguasaan siswa tentang materi 

pengelompokan hewan dengan menggunakan media Canibo.  Seluruh angket 

akan dianalisis tingkat pencapaian dan kualifikasinya, untuk menentukan 

tindakan yang diambil oleh peneliti pada tahap selanjutnya. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis, gambar maupun elektronik 

(Sukmadinata, 2013:221). Dokumentasi telah dilakukan pada buku tematik 

kelas 5 tema 5 subtema 1 dan buku pembelajaran IPA kelas 3 bab 1. Selain 

buku sumber dokumentasi juga dilakukan pada ketersediaan media IPA tentang 

pengelompokan hewan. Dokumentasi media di laksanakan di laboratorium 

sekolah dengan menganalisa karakteristik media yang tersedia. Hasil analisis 

digunakan sebagai pertimbangan dalam mendesain media yang dibutuhkan 

sesuai dengan potensi dan masalah yang ada. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan cara untuk mengukur fenomena alam atau sosial 

yang diteliti (Sugiyono, 2015:133). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

Wawancara digunakan untuk untuk mengetahui potensi dan masalah. 

Wawancara secara individual yang telah dilakukan menggunakan panduan yang 

meliputi 12 butir pertanyaan.  
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Pada pelaksanaan wawancara, peneliti menuliskan jawaban yang diberikan oleh 

guru kelas V. panduan wawancara dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

Pengetahuan dan 

pengalaman guru 

terhadap media 

a. Pentingnya media dalam pembelajaran 7 

b. Bagaimana upaya mengembangkan media 8 

c. Kendala ketika mengembangkan media 9 

Penggunaan media a. Ketersediaan media dalam proses pembelajaran 1 

b. Jenis media yang  pernah digunakan 2 

c. Pemanfaatan media yang disediakan oleh sekolah 4 

d. Pemanfaatan media diluar yang disediakan oleh 

sekolah. 

5 

Peran media a. Dampak yang muncul saat menggunaakn media 3 

b. Kendala yang muncul saat menggunakan media 6 

Media Canibo a. Pengalaman menggunakan media flowcard 10 

b. Peran media flowcard terhadap pembelajaran 11 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Berdasarkan tabel 3.3 aspek yang digunakan dalam instrumen wawancara 

meliputi aspek pengetahuan dan pengalaman guru terhadap media, penggunaan 

media, peran media dan aspek media Canibo. Aspek dikembangkan lebih lanjut 

menjadi 11 indikator yang disusun menjadi pertanyaan yang diawali dari 

ketersediaan media dalam proses pembelajaran hingga peran media flowcard 

terhadap pembelajaran. 

 

2. Angket validasi ahli, angket pre test dan post test 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang penilaian, 

kritik dan saran dari ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan respon siswa 

terhadap media. Berikut penjabaran kisi-kisi yang digunakan dan 

dikembangkan. 
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a. Instrumen validasi produk 

Validasi produk digunakan untuk mengetahui keefektifan media dari 

segi desain. Validasi dilakukan dengan memberikan angket penilaian 

yang meliputi 24 butir pernyataan. Pada pelaksanaan validasi, peneliti 

juga melakukan diskusi dengan validator terkait desain, sehingga 

masukan dari validator dapat dituliskan pada kotak saran. Instrumen 

validasi produk dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Produk 

Aspek Indikator Butir 

Konten atau isi a. Isi media yang dikembangkan 

b. Kemampuan media yang dikembangkan 

1,2 

3,4,5 

Tampilan a. Kejelasan tampilan pada media 

b. Kemenarikan media 

c. Kesesuaian media terhadap materi 

d. Penggunaan huruf 

e. Tata letak 

9,5 

1 

6 

2,3 

4,7,8 

Bahasa  a. Ketepatan penggunaan bahasa berdasar PUEBI 

b. Ketepatan menggunakan istilah 

1,2,3,4,5 

6 

Penggunaan 

dan Penyajian 

a. Petunjuk penggunaan  

b. Keawetan media 

c. Media disusun secara sistematis 

d. Media dirancang secara praktis 

1 

2 

3 

4,5 

(Sumber: Wardani, 2017) 

Berdasarkan tabel 3.4 aspek yang digunakan dalam instrumen validasi 

ahli produk meliputi aspek konten atau isi, tampilan, bahasa dan aspek 

penggunaan dan penyajian. Aspek dikembangkan lebih lanjut menjadi 

24 indikator yang disusun menjadi pertanyaan yang diawali dari konten 

media yang dikembangkan hingga media yang dirancang secara praktis. 

b. Instrumen validasi materi 

Validasi materi digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi yang 

digunakan di dalam produk dengan materi yang ada di sumber. Validasi 
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dilakukan dengan memberikan angket penilaian yang meliputi 17 butir 

pernyataan. Pada pelaksanaan validasi, peneliti juga melakukan diskusi 

dengan validator terkait materi, sehingga masukan dari validator dapat 

dituliskan pada kotak saran. Instrumen validasi materi dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Materi 

Aspek Indikator Butir 

Relevansi 

Materi 

a. Relevansi materi dengan kompetensi dasar 

b. Relevansi materi dengan indikator 

c. Kedalaman materi 

d. Alur logika dari materi jelas 

e. Kebermanfaatan materi 

f. Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek keilmuan 

g. Akurasi istilah yang digunakan 

1,9,10 

2 

3,7 

4 

5,6 

8 

11 

Umpan Balik a. Pengguna memperoleh pemahaman materi dari media 

b. Media dapat mendorong pengguna untuk memperoleh 

pembelajaran yang benar 

1 

2 

Desain Media a. Tampilan media menarik 

b. Media aman digunakan 

c. Kombinasi warna media menarik 

d. Media mudah digunakan dan dioperasikan 

1 

2 

3 

4 

(Sumber: Subianto, 2015) 

Berdasarkan tabel 3.5 aspek yang digunakan dalam instrumen validasi 

ahli materi meliputi aspek relevansi materi, umpan balik dan aspek 

desain media. Aspek dikembangkan lebih lanjut menjadi 17 indikator 

yang disusun menjadi pertanyaan yang diawali dari relevansi materi 

dengan kompetensi dasar hingga kemudahan pengoperasian media. 

c. Instrumen validasi pembelajaran 

Validasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi 

yang digunakan di dalam produk dengan materi yang ada di sumber. 

Validasi dilakukan dengan memberikan angket penilaian yang meliputi 
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10 butir pernyataan. Pada pelaksanaan validasi, peneliti juga melakukan 

diskusi dengan validator terkait pembelajaran, sehingga masukan dari 

validator dapat dituliskan pada kotak saran. Instrumen validasi 

pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

Aspek Indikator Butir 

Relevansi Materi a. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 1 

b. Relevansi antara materi dengan kompetensi dasar 2 

c. Kesesuaian antara materi dengan tujuan pembelajaran 3 

d. Kesesuaian antara materi dengan indikator 

pembelajaran 

e. Kedalaman materi pembelajaran 

4 

f. Alur logika dari materi pembelajaran jelas 5 

g. Kebermanfaatan materi pembelajaran 6 

h. Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 7 

i.  kelimuan 8 

Bahasa a. Bahasa yang komunikatif 1 

b. Akurasi istilah yang digunakan 2 

(Sumber: Saidah, 2015) 

Berdasarkan tabel 3.6 aspek yang digunakan dalam instrumen validasi 

ahli pembelajaran meliputi aspek relevansi materi dan aspek bahasa. 

Aspek dikembangkan lebih lanjut menjadi 10 indikator yang disusun 

menjadi pertanyaan yang diawali dari perumusan tujuan hingga akurasi 

istilah yang digunakan. 

d. Angket siswa 

Angket siswa digunakan untuk mengetahui antusias siswa dan penilain 

siswa terhadap media Canibo dalam proses belajar. Angket siswa 

disusun dengan 8 butir pernyataan. Penyebaran angket siswa dilakukan 

setelah siswa menggunakan media Canibo. Angket siswa dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Kisi-Kisi Angket Siswa 

Aspek Indikator Butir 

Motivasi Belajar a. Minat belajar peserta didik 

b. Perhatian peserta didik 

1 

2 

Kemudahan 

Pemakaian 

a. Kemudahan pengoperasian 

b. Kemudahan peserta didik dalam memahami materi 

6 

8 

Kemenarikan 

tampilan 

a. Kualitas tampilan 

b. Memberikan daya tarik pada peserta didik 

7 

5 

Kebermanfaatan a. Memberikan dampak positif bagi peserta didik 

b. Menambah keterampilan belajar bagi peserta didik 

4 

3 

(Sumber: Saidah, 2015) 

Berdasarkan tabel 3.7 aspek yang digunakan dalam angket siswa 

meliputi aspek motivasi belajar, kemudahan pemakaian, kemenarikan, 

dan aspek  kebermanfaatan. Aspek dikembangkan lebih lanjut menjadi 8 

indikator yang disusun menjadi pertanyaan yang diawali dari minat 

belajar peserta didik hingga kemudahan dalam memahami materi 

menggunakan media Canibo . 
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e. Angket pre test dan post test 

Angket siswa digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi penggolongan hewan setelah menggunakan media Canibo. 

Angket disusun dengan 10 butir pernyataan. Penyebaran angket pre test 

dilakukan sebelum siswa menggunakan media Canibo dan penyebaran 

angket post test dilakukan setelah siswa menggunakan media Canibo. 

Angket pre test dan post test dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Pre Test dan Post Test 

Aspek Deskripsi 

Pilihan Ganda 1. Istilah hewan pemakan tumbuhan 

2. Contoh hewan herbivora 

3. Ciri pada hewan karnivora 

4. Jenis makanan pada hewan omnivora 

5.  Contoh hewan omnivora 

Uraian Singkat 1. Golongan hewan menurut jenis makanannya 

2. Contoh hewan karnivora 

3. Susunan gigi hewan karnivora 

4. Susunan gigi hewan herbivora 

5. Susunan gigi hewan omnivora 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Berdasarkan tabel 3.8 aspek yang digunakan dalam angket meliputi 5 

soal pilihan ganda dan 5 soal uraian singkat. Soal disusun untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menyebutkan jenis hewan menurut 

makanannya hingga susunan hewan oada masing-masing jenis hewan.  

 

F.  Teknik Analisis Data 

       Setelah data terkumpul melalui, wawancara, angket dan dokumentasi data perlu 

dianalisis. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu 
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deskriptif kualitatif, teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang 

terkumpul dari pada tahap validasi dan hasil uji coba. 

1. Validasi angket oleh para ahli 

 Hasil analisis data yang benar dan valid menunjukan instrumen yang 

digunakan peneliti juga valid. Validasi dimaksudkan untuk menguji 

kelayakan media Canibo yang dikembangkan dan kesesuaian konten media 

dengan kompetensi dasar. Jawaban yang diberikan oleh para ahli melalui 

angket menggunakan skala likert. Skala likert yang di gunakan untuk 

menganalisis hasil angket terdiri dari empat kategori yaitu: 

Tabel 3.9 Skala Likert 

No Skor Kriteria 

1 Skor 4 Sangat baik, sangat tinggi, sangat aktif dan sebagainya 

2 Skor 3 Bak, tinggi, aktif dan sebagainya 

3 Skor 2 Tidak baik, rendah, tidak aktif dan sebagainya 

4 Skor 1 Sangat tidak baik, sangat rendah, sangat tidak aktif dan sebagainya 

(Sumber: Arikunto, 2013:146) 

 Presentase rata-rata tiap komponen menggunakan rumus berikut: 

  
∑ 

∑  
       

Keterangan: 

P : presentase skor 

∑  : jumlah nilai jawaban responden dalam satu item 

∑       : jumlah skor ideal dalam satu item 

Kriteria validasi yang digunakan dalam kualifikasi media terdapat pada tabel 

3.2 tingkat pencapaian. Berdasarkan kriteria validasi, media Canibo yang 

sedang dikembangkan mendapatkan respon positif dari siswa apabila 

presentase hasil yang diperoleh dari angket respon siswa lebih dari ( ≥ ) 61 %. 
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2. Analisis angket respon siswa terhadap media Canibo 

Data yang diperoleh dari angket siswa kemudian dianalisis 

menggunakan data kuantitatif. Jawaban siswa diukur menggunakan skala 

Guttman dengan dua interval yaitu: 

Tabel 3.10 Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1. 

2. 

Skor 1 

Skor 0 

Ya 

Tidak  

(Sumber: Sugiyono, 2015:139) 

 

Presentase rata-rata tiap komponen menggunakan rumus berikut: 

  
∑ 

∑  
       

Keterangan: 

P : presentase skor 

∑  : jumlah nilai jawaban responden dalam satu item 

∑        : jumlah skor ideal dalam satu item 

Kriteria validasi yang digunakan dalam kualifikasi media terdapat pada tabel 

3.2 tingkat pencapaian. Berdasarkan kriteria validasi, media Canibo yang 

sedang dikembangkan mendapatkan respon positif dari siswa apabila 

presentase hasil yang diperoleh dari angket respon siswa lebih dari ( ≥ ) 61 %. 

 

 


