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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian dan pengembangan ( Research and Development ). Metode penelitian 

dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan untuk menguji kefektifan produk tersebut (dalam sugiono, 

2014:297). Penelitian ini akan mengacu pada model pengembangan (Research and 

Development) yang dikembangkan oleh oleh Borg and Gall (1983: 772).  Menurut 

Borg and Gall, “educational research and development  (R&D) is a process used 

to develop and validate educational production “,dari pengertian tersebut bahwa 

rangkaian setiap langkah penelitian tersebut teratur, oleh karena itu setiap langkah 

yang akan dilalui mengacu pada hasil langkah sebelumnya sehingga akhirnya 

menghasilkan produk terbaru. Model tersebut lebih kompleks dalam setiap proses 

meneliti dan mengembangkan produk dari pada model lain, dan model borg and 

gall ini spesifik untuk mengembangkan media pembelajaran. Berikut langkah-

langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall( 1983:775), yaitu : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar. 1.7 Langkah-langkah metode Research and Development (R & D) 
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  Pengembangan yang dilakukan peneliti hanya sampai pada langkah revisi 

produk tahap akhir, cukup sampai pada langkah tersebut karena disesuaikan 

kebutuhan penelitian media pembelajaran berbasis elektronik mengenai 

pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan. Pada langkah produksi massal 

tidak dicantumkan dalam penelitian sebab harus melakukan kerja sama dengan 

berbagai pihak dan membutuhkan biaya serta waktu yang dibutuhkan cukup lama,  

B. Prosedur Penelitian dam Pengembangan 

 

  Sesuai dengan Metode penelitian yang di gunakan, prosedur penelitian dan 

pengembangan media ensiklopedia elektronik adalah sebagai berikut : 

1. Potensi Masalah 

 

 Potensi  masalah adalah  segala sesuatu masalah yang didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah (Sugiono,2014:298). Untuk memperoleh potensi masalah 

dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN Kauman 3 Malang, 

memperoleh hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa siswa-siswi kelas 

4 SDN Kauman 3 Malang siswa yang aktif, sangat menyukai pembelajaran yang 

berbasis teknologi informasi seperti game online, film, video dan jenis media 

elektronik lainnya. Dilihat dari minat siswa selalu ingin diputarkan film dan 

video-video yang menarik. 

 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi (pesan) atau pengetahuan di dalamnya terdapat interaksi antar guru dan 

siswa di kelas yang bertujuan memudahkan siswa dalam memahami suatu materi 

pelajaran yang diajarkan guru. Hasil analisis yang di lakukan di SDN Kauman 3 

Malang bahwa penggunaan media pembelajaran yang berbasis elektronik masih 

kurang di manfaatkan, mengingat di kelas 4 tersebut di sediakan LCD sebagai 
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media pembelajaran, namun guru belum memanfaatkan media LCD dengan 

maksimal dikarenakan guru fokus meminta siswa untuk mengerjakan BKS (Buku 

Kerja Siswa). 

2. Pengumpulan Data 

 

 Setelah mengidentifikasi potensi masalah sesuai hasil analisis kebutuhan, 

selanjutnya pengumpulan berbagai data atau informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut (Sugiono,2014:300). Dari hasil analisis kebutuhan, 

data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yaitu 

wawancara dengan wali kelas dan mengobservasi siswa dengan angket observasi, 

dengan hal itu dilakukan untuk mengetahui karakter siswa, cara belajar, 

keterampilan guru dalam mengajar dan menggunakan media pendukung dalam 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dari data yang diperoleh dapat 

digunakan sebagai sumber informasi dan bahan perencanaan untuk 

mengembangkan pembelajaran lebih baik, khususnya mengembangkan media 

pembelajaran. 

3. Desain Produk 

 

 Hasil dari penelitian dan pengembangan ini yaitu sebuah produk  media 

pembelajaran dengan dikembangkan model baru dan lebih menarik. Berdasarkan 

analisis kebutuhan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

penegembangan desain media yaitu : a. Melakukan wawancara dan observasi 

untuk menganalisis kebutuhan, b. Menentukan KI dan KD sesuai kurikulum, c.  

Menentukan jenis media pembelajaran d. Proses merancang dan membuat media 

yang menarik untuk siswa yaitu media ensiklopedia elektronik yang lebih menarik 
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dan sesuai kebutuhan belajar siswa. Dari langkah-langkah diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

  

 

Gambar 1.8 langkah-langkah desain produk 

 

Berikut uraian penjelasan setiap langkah-langkah diatas : 

1. Melakukan wawancara dan observasi analisis kebutuhan 

Tahapan awal ini merupakan langkah pertama dalam penelitian untuk 

menganalisis kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, hasil analisis 

kebutuhan yang ditemukan siswa perlu media pembelajaran yang lebih menarik 

dan bisa membantu siswa memahami materi pembelajaran. 

2. Menentukan KI dan KD sesuai kurikulum 

Hasil dari analisis kebutuhan siswa membutuhkan media pembelajaran 

tepatnya pada pembelajaran tematik kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan.Oleh 

karena itu pembuatan media pembelajaran untuk materi pembelajaran tematik 

tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1. 

3. Menentukan jenis media pembelajaran 

Penentuan media pembelajaran telah ditentukan dari hasil analisis 

kebutuhan, sehingga telah ditentukan jenis  media pmebelajaran elektronik yaitu 

berbasis teknologi dan informasi, media pembelajaran yang disebut media 

ensiklopedia elektronik berisi video animasi dan gambar-gambat yang menujang. 

Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan materi pembelajaran tematik 

tema 4 berbagai pekerjaan. 
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4. Proses merancang dan membuat media 

Jenis media yang tela ditentukan yaitu media elektronik, sehingga media 

tersebut membutuhkan komputer atau laptop untuk mengoperasikannya, 

perancangan media meliputi : 

1. Menentukan materi berbagai pekerjaan sesuai dengan tema 4 berbagai 

pekerjaan subtema 1. 

2. Pembuatan slide depan (cover) dengan background berbagai pekerjaan,terdapat 

tokoh animasi yang diisi suara dan berisi beberapa menu awal untuk menuju 

materi inti yaitu : a. kompetensi, b. materi, c. kuis, dan d. video menyanyi 

bersama. 

3. Pembuatan media pembelajaran ensiklopedia elektronik menggunakan aplikasi 

software pada computer yaitu aplikasi adobe flash. 

4. Pengisian suara (Dubbing) yang dilakukan peneliti yang bertujuan memberikan 

petunjuk pengoperasian secara lisan dengan adanya tokoh animasi bersuara 

5. Memasukkan gambar dan video serta materi yang menunjang sesuai slide-slide 

yang telah dirancang. 

6. Membuat media dilakukan peneliti sesuai dengan rancangan yang telah 

dirancang. 

4. Validas Desain 

 

 Validasi desain merupakan proses kegiatan meninjau suatu rancangan 

apakah produk tersebut lebih efektif dari media yang lama atau tidak. Validasi 

desain dilakukan oleh tiga orang validator yaitu dari ahli pembelajaran, ahli materi 

dan ahli media, klasifikasi pemilihan ahli pembelajaran yaitu guru kelas yang 

memahami isi pembelajaran sesuai media tersebut, untuk ahli materi yaitu dosen 
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yang memiliki keterampilan dalam pengajaran dan materi, sedangkan ahli media 

yaitu dosen yang memiliki keterampilan di bidang media pembelajaran. 

Tabel 2.4 Tabel kriteria Validator 

Ahli Validasi Lulusan Bidang 

Dosen Ahli Media S2 Ahli Media Pembelajaran 

Dosen Ahli Materi S2 Ahli materi  

Guru kelas 4 S1 Ahli pembelajaran 

 (Sumber : Olahan Peneliti, 2018)  
 

 Untuk melaksanakan validasi desain pengembang mendatangi beberapa ahli 

sebagai penilai media.Para validator bertujuan sebagai memberikan masukan dan 

sekaligus menilai media yang kembangkan peneliti, apakah media tersebut 

terdapat kelebihan dan kekurangan, apabila terdapat kekurangan media tersebut di 

revisi dan di jadikan dasar perbaikan sehingga media tersebut layak dan 

menghasilkan produk atau media yang diharapkan. 

1. Perbaikan Desain 

 

 Media yang telah divalidasi oleh para ahli akan di ketahui kelebihan dan 

kelehaman media yang telah dikembangkan, tahap selanjutnya yaitu memperbaiki 

media yang telah divalidasi dan perbaikannya sesuai dengan penilaian dan 

masukan yang telah diberikan ahli maka produk tersebut selanjutnya dapat ke 

tahap selanjutnya yaitu tahap uji coba produk. Untuk memudahkan para ahli untuk 

memvalidasi media peneliti menentukan patokan penilaian validasi sebagai 

perbaikan desain produk media sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian 

Nilai Kriteria 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang 

1 Sangat Kurang 

   (sugiyono,2015) 
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Skala likert rentangan 1-4 untuk mempertegas jawaban dan tidak menimbulkan 

keancuan, skala ini untuk menentukan kelayakan media pembelajaran tersebut. 

Tabel 2.6 Kriteria Validasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 85 – 100 % Sangat Baik 

2. 61- 80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. <21-40 % Tidak Baik 

   (Arikunto,2013:281) 

 

  Hasil validasi yang menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka produk 

media tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari para ahli. Angket untuk 

siswa juga menggunakan Skala likert rentangan 1-4 untuk mempertegas jawaban 

dan tidak menimbulkan keancuan, skala ini untuk menentukan keefektifan media 

pembelajaran tersebut berdasarkan hasil lembar kerja siswa. 

Tabel 2.7 KriteriaValidasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 85 – 100 % Sangat Baik 

2. 61- 80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. <21-40 % Tidak Baik 

  (Arikunto,2013:281)  
 

  Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif siswa. 

2. Uji Coba Produk 

 

 Setelah melakukan revisi desain media, tahap selanjutnya yaitu uji coba 

produk. Tujuan uji coba produk yang dilakukan untuk mengetahui kefektifan dan 

kelayakan desain media yang dikembangkan, uji coba ini mengambil sampel uji 

coba skala kecil, uji coba skala kecil dilakukan dengan mengambil 10 siswa kelas 

4 di SDN Kauman 3 Malang, pemilihan sampel uji coba skala kecil dilakukan 

dengan cara memilih para perangkat kelas 4 karena dengan mengambil sampel 
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tersebut karena memudahkan dalam memilih sampel uji coba kecil mengingat 

populasinya homogen. Selama melakukan uji coba produk, peneliti mencatat 

setiap kegiatan observasi yang dilakukan terkait penggunaan media pembelajaran 

yang dikembangkan  pada saat uji coba produk. Setelah itu siswa mengisi angket 

mengenai pengguaan media pembelajaran yang digunakan pada saat uji coba 

produk. 

3. Revisi Produk Awal 

 

 Uji coba produk pada sampel skala kecil kurang memberikan informasi 

sesuai kondisi dan kebutuhan sebenarnya siswa dan pada uji coba skala kecil 

masih ditemukan kekurangan dari media yang dikembangkan, sehingga revisi 

prosuk masih perlu untuk dilakukan kembali, revisi produk tersebut dilakukan 

berdasarkan hasil uji coba skala kecil dan hasil meninjau angket yang telah diisi 

siswa apabila masih terdapat kekurangan pada produk media tersebut. 

4. Uji Coba Pemakaian 

 

 Setelah melakukan revisi produk media yang masih memiliki kekurangan 

dari hasil uji coba skala kecil, selanjutnya uji coba pemakaian pada skala besar, 

hal ini untuk mengetahui kefektifan dan kelayakan produk yang telah di 

kembangkan dan telah melalui revisi tahap awal, uji coba skala besar dilakukan 

kepada seluruh siswa kelas 4 SDN Kauman 3 Malang yang berjumlah 36 siswa. 

5. Revisi Produk Tahap Akhir 

 

 Revisi prosuk pada tahap akhir dilakukan berdasarkan hasil uji coba 

pemakaian pada skala besar seluruh kelas 4 SDN Kauman 3 Malang masih 

terdapat kekurangan yang perlu direvisi kembali untuk memperoleh produk yang 

lebih baik dari sabelumnya sehingga layak untuk digunakan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 Tempat dilakukannya penelitian dan pengembangan tersebut adalah SDN 

Kauman 3 Malang yang terletakdi jalan Wahid Hasyim II/20 Kauman, Klojen, 

Kota Malang, Jawa timur 65119, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada 

tanggal 26 dan 28 Februari 2018. Penelitian dilakukan pada waktu tersebut 

dikarenakan pembagian waktu dengan adanya mahasiswa magang dari universitas 

lain sehingga dari pihak guru yang menentukan dilaksanakannya penelitian.  

D. Subjek Penelitian 

 

 Subjek penelitian yang dikembangkan dalam penelitian adalah ensiklopedia 

elektronik sebagai media pembelajaran tematik yang telah dibuat untuk siswa 

yang menunjukkan berbagai pekerjaan di Indonesia dengan beberapa jenis 

pekerjaan. Media ini digunakan untuk menunjang pembelajaran tematik tema 

berbagai pekerjaan. Responden dari media pembelajaran ini adalah siswa di SDN 

Kauman 3 Malang kelas 4.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

angket atau kuesioner dan dokumentasi. 

1. Observasi 

 Pada kegiatan observasi bertujuan mengetahui secara langsung kebutuhan 

belajar siswa dengan secara langsung meninjau kondisi pembelajaran di kelas, 

terdapat 3 tahapan yaitu observasi awal, observasi proses pembuatan produk, dan 

observasi saat uji coba produk. 
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2. Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan dengan guru kelas 4 SDN Kauman 3 

Malang, wawancara dengan guru kelas 4 guna mengetahui penggunaan media 

selama proses pembelajaran khususnya pada materi tema 4 subtema 1, 

penggunaan media dikelas apakah memanfaatkan media LCD yang telah 

disediakan pihak sekolah. 

3.Angket 

 Angket pada penelitian ini terdiri dari angket validasi dan angket respon. 

Angket Respon ditujukan untuk siswa guna mengetahui respon siswa terhadap 

media yang dikembangkan. Angket validasi ditujukan untuk ahli pembelajaran, 

ahli media dan ahli materi guna menentukan kelayakan produk yang 

dikembangkan dengan kriteria ahli yang telah ditentukan. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi berguna untuk melengkapi pengumpulan data pembuatan 

produk dan menunjang hasil penelitian.Dokumentasi  berupa penunjang observasi 

awal sebagai analisi kebutuhan yaitu foto siswa, foto saat wawancara dan rekaman 

wawancara serta dokumentasi yang berguna menunjang hasil penelitian adalah 

foto-foto siswa saat dilakukan uji coba yang dapat dijadikan bahan untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media ensiklopedia elektronik.  

F. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar wawancara  dan 

angket. 

 



54 

 

Tabel 2.8 Aspek yang diukur, Instrumen, Data yang diperoleh dan 

Responden 

Aspek yang diukur Instrumen Data yang diperoleh Responden 

Data penelitian awal Angket wawancara 

dan observasi analisis 

kebutuhan 

Kevalidan data 

analisis kebutuhan 

Guru Kelas dan 

siswa 

 

Kelayakan Produk 

berupa kevalidan 

materi dan media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Angket validasi media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Kevalidan media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Ahli media 

pembelajaran 

Angket validasi materi 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Kevalidan materi 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

 

Ahli materi 

pembelajaran 

 

 

 

 Angket validasi 

pembelajaran 

Kevalidan 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Guru kelas 

Kelayakan produk 

berupa keefektifan 

media pembelajaran 

yang dikembangkan 

Lembar Kerja Siswa 

dan angket respon 

siswa 

Respon siswa setelah 

menggunakan media 

yang dikembangkan 

Siswa 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

1. Lembar Wawancara 

Pada lembar wawancara bertujuan memperoleh data analisis kebutuhan belajar 

siswa dari berbagai pihak dengan mewawancarai antar lain : 

a. Kisi-kisi Wawancara untuk guru kelas 4 

Wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 4 SDN Kauman 3 Malang 

dengan tujuan mengetahui proses pembelajaran, pemanfaatan media LCD di kelas  

dan mengidentifikasi cara belajar yang diminati siswa sesuai materi tema 4 

subtema 1. 
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Tabel 2.9 Kisi-kisi pedoman wawancara untuk guru kelas 4 

No Aspek pertanyaan Deskripsi No item 

1.  Media Penunjang tema 4 

subtema 1 

1. Ketersediaan media penunjang tema 

4 yang digunakan pada proses 

pembelajaran 

1 

2. Proses Pembelajaran materi 

tema 4 subtema 1 

1. Kebutuhan untuk menunjang 

pembelajaran materi tema 4 

subtema 1 menggunakan media 

pembelajaran 

2. Penilaian pembelajaran 

3.  Proses pembelajaran tema 4 

subtema 1 

2,3,4 

3. Ensiklopedia elektronik untuk 

siswa kelas 4 

1. Desain media ensiklopedia 

elektronik yang sesuai kebutuhan 

siswa untuk membantu proses 

pembelajaran tema 4 subtema 1 

5 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

2. Angket 

 Angket yang pertama ditujukan kepada ahli pembelajaran, ahli media, ahli 

materi yang bertujuan untuk menentuka keefektifan dan kelayakan media 

ensiklopedia elektronik.Masing-masing ahli memiliki aspek penilaian yang 

berbeda sesuai dengan bidang keahliaannya.Angket kedua ditujukan kepada siswa 

kelas 4 yang berguna untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media 

ensiklopedia elektronik untuk media pembelajaran. 

a. Angket validasi Ahli Pembelajaran  

 Validasi pada ahli pembelajaran dilakukan dengan guru kelas 4 SDN 

Kauman 3 Malang.Hal-hal yang divalidasi meliputi aspek yang berkenaan dengan 

media ensiklopedia elektronik yaitu kurikulum, pembelajaran, desain dan isi. 

Terdapat 10 pernyataan yang harus dinilai oleh ahli pembelajaran. 
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 Tabel 2.10 Kisi-kisi Angket Ahli Pembelajaran 

No. Indikator Aspek Penilaian No. 

Item 

Skor 

1.  Keterkaitan Materi  1. Materi pada media ensiklopedia 

elektronik sesuai dengan 

Kompetensi Dasar dan indikator 

2. Materi pada media ensiklopedia 

elektronik mampu mencapai 

Tujuan pembelajaran 

1 

 

 

2 

 

  3. Materi pada media ensiklopedia 

elektronik mampu membantu 

pemahaman konsep siswa 

3  

2. Kemenarikan  1. Siswa partisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran 

2. Dapat menarik minat siswa untuk 

belajar  

4 

 

9 

 

3. Kepraktisan Media 

Ensiklopedia Elektronik 

1. Materi mudah tersampaikan sesuai 

karakter siswa 

2. Media ensiklopedia elektronik 

mudah digunakan dalam proses 

pembelajaran 

6 

 

5 

 

4. Kesesuaian dengan Rancangan 1. Tampilan yang menarik dengan 

aplikasi adobe flash (terdapat 

gambar animasi, video dan suara) 

serta user friendly 

2. Ukuran font jelas dan mudah 

terbaca 

7 

 

 

8 

 

 

 

5. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan 

komunikatif dan mudah difahami 

10  

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

b. Angket Validasi Ahli Media 

 Angket validasi untuk ahli media dilakukan dengan dosen pengampu mata 

kuliah pengembangan media dan bahan ajar Universitas Muhammadiyah 

Malang.Penilaian meliputi beberapa aspek yaitu kurikulum, desain, bahasa, dan 

pewarnaan. Terdapat 10 pernyataan yang akan divalidasi oleh ahli materi : 
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Tabel 2.11 Kisi-kisi Angket Ahli Media 

No Indikator Aspek Penilaian No 

Item 

Skor 

1. Keterkaitan Materi dengan 

Kurikulum 

1. Media Ensiklopedia Elektronik 

sesuai dengan Kompetensi Dasar 

2. Media Ensiklopedia Elektronik 

mampu mencapai tujuan 

pembelajaran 

1 

 

 

2 

 

2. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan 

Komunikatif 

2. Ukuran tulisan jelas dan dapat 

dibaca 

3 

 

4 

 

3. Kemenarikan 1. Dapat menarik perhatian siswa 

2. Kombinasi warna yang digunakan 

cocok 

3. Ukuran sesuai dengan rancangan 

5 

 

6 

 

7 

 

4. Kualitas Soal Latihan 1. Kesesuaian latihan/tes dengan 

kompetensi 

2. Keseimbangan soal latihan/tes 

evaluasi dengan materi 

3. Dapat menanamkan nilai-nilai sikap 

pada kehidupan anak sehari-hari 

8 

 

9 

 

10 

 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

c. Angket Validasi Ahli Materi 

 Validasi untuk ahli materi dilakukan dengan guru kelas 4 SDN Kauman 3 

Malang, penialain meliputi beberapa aspek yaitu kurikulum serta desain dan isi. 

Validasi ahli materi menekankan isi materi yang akan menjadi pembahasan dalam 

media ensiklopedia elektronik. 

Terdapat 9 pernyataan yang akan divalidasi oleh ahli materi : 

Tabel 2.12 Kisi-kisi angket Ahli Materi 

No Indikator Aspek Penilaian No Item Skor 

1.  Penyajian Materi Pada 

Media 

1. Materi pada media pembelajaran 

ensiklopedia elektronik berbagai 

pekerjaan sudah sesuai dengan Tema 

2. Materi pada media pembelajaran 

ensiklopedia elektronik berbagai 

pekerjaan sudah sesuai dengan 

Subtema 

3. Materi pada media pembelajaran 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 
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ensiklopedia elektronik berbagai 

pekerjaan sudah sesuai dengan 

Kompetensi Inti 

4. Materi pada media pembelajaran 

ensiklopedia elektronik berbagai 

pekerjaan sudah sesuai dengan 

Kompetensi Dasar, Indikator dan 

Tujuan Pembelajaran 

5. Materi pada media pembelajaran 

ensiklopedia elektronik berbagai 

pekerjaan sudah mencakup pendidikan 

karakter siswa 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2. Penyampaian Materi 1. Menggunakan bahasa sehari-hari 

2. Menambahkan kosakata baru pada 

anak 

3. Mengenalkan jenis-jenis pekerjaan di 

Indonesia dengan jelas 

4. Materi disesuaikan dengan kondisi 

sehari-hari di lingkungan sekitar anak 

5. Menggunakan bahasa yang santun dan 

komunikatif 

6. Terdapat petunjuk penggunaan media 

7. Siswa dapat pemahaman materi 

melalui media 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

 

3. Subtema Jenis-jenis 

pekerjaan 

1. Media berisi materi tentang berbagai 

pekerjaan  

2. Media berisi tentang jenis-jenis 

pekerjaan 

3. Dapat menanamkan nilai-nilai sikap 

pada kehidupan anak sehari-hari 

13 

 

14 

 

15 

 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

d. Angket Validasi Respon Skala kecil dan Skala besar  

 Angket validasi diberikan saat dilakukan uji coba produk. Uji coba yang 

pertama dilakukan dengan kelompok kecil. Angket respon dibagikan kepada 6 

kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media ensiklopedia elektronik. 

Terdapat 6 pernyataan yang harus dijawab oleh siswa. 
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Tabel 2.13 Kisi-kisi Angket Respon siswa kelompok kecil 

No Indikator Aspek Penilaian No Item Skor 

1.  Kemenarikan  1. Media Ensiklopedia Elektronik  

menarik perhatian siswa 

2. Siswa senang menggunakan media 

Ensiklopedia  Elektronik  

      1 

 

 

      3 

 

2. Ketersesuaian dengan 

Tata Bahasa 

1. Petunjuk penggunaan media 

Ensiklopedia  Elektronik jelas dan 

mudah dimengerti siswa 

2. Bahasa yang digunakan dalam media 

Ensiklopedia  Elektronik mudah 

dimengerti siswa 

3. Dapat memahami materi dengah 

mudah 

4. Ukuran huruf dalam media  

5. Ensiklopedia  Elektronik jelas dan 

mudah dibaca 

      2 

 

 

      4 

 

 

      5 

 

      6 

 

3. Kesesuaian dengan 

Tata Bahasa 

1. Bahasa yang digunakan dalam media 

Ensiklopedia Elektronik  mudah 

difahami siswa 

2. Petunjuk penggunaan media 

Ensiklopedia Elektronik  jelas mudah 

dimengerti 

      4 

 

 

      2 

 

4. Kepraktisan media 

Ensiklopedia 

Elektronik   

1. Mengetahui cara penggunaan media 

Ensiklopedia Elektronik   

2. Mengetahui isi ragam media 

Ensiklopedia Elektronik  berbagai 

pekerjaan di Indonesia 

3. Dapat dengan mudah memahami 

materi dengan mudah 

8 

 

9 

 

 

10 

 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

uji coba yang kedua dilakukan dengan kelompok besar (Klasikal). Angket respon 

dibagikan kepada 36 siswa yanag bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon 

siswa terhadap media Ensiklopedia  Elektronik. Terdapat 8 pernyataan yang harus 

dijawab siswa dan juga memberikan komentar yang menerangkan pilihan jawaban 

pernyataan siswa. 
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Tabel 2.14 Kisi-kisi Angket Respon Siswa Skala Besar 

No Indikator Aspek Penilaian No Item Skor 

1.  Kemenarikan  1. Media Ensiklopedia Elektronik  

menarik perhatian siswa 

2. Siswa senang menggunakan media 

Ensiklopedia  Elektronik  

3. Meningkatkan semangat belajar 

 siswa saat menggunakan media 

Ensiklopedia Elektronik  

1 

 

3 

 

7 

 

2.  Materi tema 4 berbagai 

pekerjaan 

1. Isi materi sesuai kompetensi dasar 

2. Isi materi mudah difahami dengan 

menggunakan media Ensiklopedia  

Elektronik 

5 

6 

 

3. Kesesuaian dengan Tata 

Bahasa 

3. Bahasa yang digunakan dalam media 

Ensiklopedia Elektronik  mudah 

difahami siswa 

4. Petunjuk penggunaan media 

Ensiklopedia Elektronik  jelas mudah 

dimengerti 

4 

 

 

2 

 

4. Kepraktisan media 

Ensiklopedia Elektronik   

4. Mengetahui cara penggunaan media 

Ensiklopedia Elektronik   

5. Mengetahui isi ragam media 

Ensiklopedia Elektronik  berbagai 

pekerjaan di Indonesia 

6. Dapat dengan mudah memahami 

materi dengan mudah 

8 

 

9 

 

 

10 

 

(Sumber : Olahan Peneliti,2018) 

b. Teknik Analisis Data 

 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa data kualitatif dan 

kuantitatif 

a. Data Kualitatif 

 Data kualitatif berupa sebuah paparan penjelasan mengenai berbagai 

macam pekerjaan di Indonesia sebagai isi materi pembahasan media Ensiklopedia 

Elektronik, selain itu berupa saran dan komentar mengenai produk 

mediaEnsiklopedia Elektronik yang diberikan oleh ahli media, guru kelas dan 
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siswa kelas 4 sekolah dasar yang digunakan untuk memperbaiki produk media 

Ensiklopedia Elektronik  yang dihasilkan. Pengolahan data kualitatif yang 

pertama yaitu tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu bacaan, 

foto, dan video yang berguna untuk proses pembuatan media Ensiklopedia 

Elektronik. Selanjutnya, data yang kedua yang dikmpulkan adalah hasil dari saran 

dan komentar dari para ahli dan siswa kelas 4 ketika media Ensiklopedia 

Elektronik  telah jadi. Pengolahan data yang kedua adalah memilih data yang 

telahdikumpulkan yang sesuai untuk pembuatan media Ensiklopedia Elektronik 

serta saran-saran yang sesuai guna memperbaiki media Ensiklopedia 

Elektronik.Pengolahan data yang ketiga yaitu penyajian data. Data yang telah 

dikumpulkan dan didapat selanjutnya disusun dan dirangkai menjadi uraian dan 

paparan penjelasan. Pengolahan data yang terakhir yaitu penarikan kesimpul 

berdasarkan hasil paparan penjelasan. 

b. Data Kuantitatif 

  Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah penghitungan skor hasil 

validasi yang telah diisi para ahli pembelajaran, ahli materi dan ahli media serta 

respon siswa setelah menggunakan media dengan rumus sebagai berikut 

(Punaji,2012:236) : 

X =  Ʃ X    x 100 % 

     N 

Keterangan : 

X     :  Skor Rata- rata 

Ʃ X  :  Jumlah skor perolehan 

N     : Jumlah skor maksimal 
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Tabel 2.15 Kriteria Penilaian 

No. Tingkat Penerapan Kualifikasi 

1. 81- 100 % Sangat Baik 

2. 61-80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. <21- 40 % Tidak Baik 

   (Arikunto,2013:281) 

  Hasil validasi yang menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka produk 

media tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari para ahli. Sehingga media 

yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.Jika 

presentasi kurang dari 61 % maka produk media maka perlu perbaikan atau revisi 

sesuai saran masukan para ahli. Revisi perlu diragukan agar produk yang 

dihasilkan lebih baik dan layak digunakan. 

 Selain data angket dari validasi para ahli juga melakukan validasi keefektifan 

berdasarkan angket untuk siswa terhadap media Ensiklopedia Elektronik. Uji 

keefektifitasan diukur dengan membandingkan antara 2 skor rata-rata, yaitu skor 

dari pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan media ensiklopedia 

elektronik.  Siswa dinyatakan tuntas jika mendapat nilai ≥75 (KKM75). Nilai 

validitas keefektifan dengan menggunakan Ms. Excel dalam menentukan nilai 

rata-rata keefektifan siswa, yaitu nilai rata-rata skala kecil pretest dan post test 

serta nilai rata-rata skala besar pretest  dan post test, dengan rumus : 

=AVERAGE(Tandai kolom 1-kolom yang akan dicari rata) lalu tekan enter. 

Tabel 2.16 Kriteria Penilaian 

No. Tingkat Penerapan Kualifikasi 

1. 81- 100 % Sangat Baik 

2. 61-80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. 21- 40 % Tidak Baik 

   (Arikunto,2013:281)  
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 Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61 % maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat nilai rata-rata keefektifan media. Oleh karena itu, 

media pembelajaran yang dikembangkan layak dan dapat digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Angket respon siswa juga dapat dijadikan bahan 

masukan dan melakukan perbaikan media. 

 


