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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

model penelitian pengembangan menurut teori ADDIE (analyze, design, 

development, implementation, evaluation). Model ADDIE merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistematik.  

Peneliti menggunakan Model ADDIE dalam penelitian pengembangan ini 

karena model pengembangan yang sistematis. Model pengembangan yang 

sistematis dalam disetiap tahapannya melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat menjadikan penelitian yang sistematis. 

3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Model ADDIE terdiri atas lima langkah, yaitu: analisis, perancangan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dapat terlihat pada bagan di bawah ini: 
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a. Analyze

Tahap analisis pada tahapan ADDIE melakukan beberapa kegiatan 

meliputi: 1) analisis kompetensi yang dituntut kepada siswa, 2) analisis 

karakteristik siswa mengenai kapasitas belajar, pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang dimiliki siswa serta aspek lainnya yang terkait, 

3) analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi, analisis materi

pokok, sub bagian materi pokok dan seterusnya Tegeh (2014: 42)  

1. Analisis Kompetensi

 Tahapan ini dilakukan penjabaran kompetensi dasar IPA yang 

digunakan disekolah mengacu pada Permendikbud No. 24 tahun 2016 

lampiran 5. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi indikator, 

sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.8 Menjelaskan peristiwa rotasi dan 

revolusi bumi serta terjadinya gerhana 

bulan dan gerhana matahari 

3.8.1 Menjelaskan peristiwa rotasi bumi 

dan akibatnya. 

3.8.2 Menjelaskan peristiwa revolusi 

bumi dan akibatnya 

3.8.3 Mengidentifikasi peristiwa 

terjadinya gerhana bulan dan 

menjelaskan akibat dari terjadinya 

gerhana bulan (pasang surut air 

laut). 

3.8.4 Menjelaskan dan mengidentifikasi 

peristiwa gerhana matahari dan 

akibatnya 

4.8 Membuat model gerhana bulan dan 

gerhana matahari 

4.8.1Mensketsa posisi gerhana bulan 

yang mengakibatkan pasang surut 

air laut 

4.8.2 Mensketsa posisi gerhana matahari 

Tabel 3.1 Kompetensi Dasar dan Indikator 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada indikator 3.8.3 

mengidentifikasi peristiwa terjadinya gerhana bulan dan menjelaskan 

akibat dari terjadinya gerhana bulan (pasang surut air laut). 
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2. Analisis Karakteristik 

Analisis karakter merupakan langkah untuk mengetahui karakteristik 

siswa yang sesuai dengan desain media diorama pasurlut. Siswa lebih cepat 

pemahamnya apabila materi yang disampaikan dekat dengan kondisi siswa. 

Sehingga siswa berfikir secara konkrit melihat bagaimana proses terjadinya 

pasang surut air laut. 

3. Analisis materi  

Analisis materi ini adalah materi yang digunakan yaitu IPA mengenai 

Proses terjadinya gerhana bulan yang mengakibatkan pasang surut air laut 

b. Design  

 Tahap perencanaan ini bertujuan untuk merancang media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Tahap 

perencanaan ini diawali dengan membuat design media pembelajaran 

terlebih dahulu. Desain pengembangan media digunakan untuk 

mengetahui dan membantu proses pembuatan media agar lebih jelas. 

 Pada tahap desain, peneliti menggambarkan sketsa awal media yang 

akan dibuat. Desain media diorama pasurlut ini terdiri atas 2 lapisan, 

lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas menggambarkan posisi di 

angkasa dan lapisan bawah menggambarkan diorama pantai atau laut 

c. Development 

Tahapan pengembangan (development) menurut Tegeh (2014: 43) 

yakni kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik 

yang kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Pada 

tahapan ini peneliti mewujudkan media yang dikembangkan menjadi 
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kenyataan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyiapan alat dan 

bahan, pembuatan media, validasi media. 

Penyiapan alat dan bahan adalah tahap pengembangan media yang 

pertama. Tahap kedua dalam tahapan pengembangan pembuatan media, 

media dibuat sesuai dengan desain yang telah dirancang peneliti pada 

tahap desain.  

Media yang telah dibuat oleh peneliti selanjutnya melakukan validasi. 

Validasi dilakukan untuk mengetahui media yang dibuat oleh peneliti telah 

sesuai atau layak untuk diuji cobakan. Validasi dilakukan kepada tiga 

validator diantaranya: validator ahli media, validator ahli materi, dan 

validator kelayakan media digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Implementation 

 Tahap implementasi menurut Tegeh (2014:43) tahap ini merupakan 

hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

pengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan dan 

bagaimana pengembangan media tersebut. Prototype produk perlu adanya 

ujicoba secara langsung dilapangan sesuai dengan yang diharapkan. 

 Uji coba dilakukan sebanyak dua kali yakni, uji coba skala kecil dan 

uji coba skala besar. Uji coba skala kecil dilakukan hanya menggunakan 

kelompok kecil dan uji coba skala besar menggunakan cakupan responden 

lebih besar lagi. Uji coba skala kecil dan besar dapat dilakukan dengan 

siswa antara kelompok kecil dan besar berbeda.  

Uji coba secara nyata di lapangan untuk memperoleh gambaran 

tentang kemenarikan media dan pengembangan media tersebut. 
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Kemenarikan berkenaan dengan respon siswa terhadap media yang telah 

dikembangkan. Pengembangan media berkatan dengan bagaimana 

mengembangkan media tersebut dilakukan. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan uji coba media sehingga dapat 

diketahui kekurangan pada media yang dikembangkan. Kekurangan media 

yang dikembangkan selanjutnya dapat direvisi kembali untuk 

meminimalisir kesalahan atau kekurangan yang ada pada media yang 

dikembangkan peneliti. Penelitian ini diuji cobakan ke siswa SD kelas 6 di 

SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

e. Evaluate 

Pada tahap terakhir melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan media pembelajaran. Evaluasi sumatif untuk 

mengetahui tingkat keefektifan media pembelajaran dengan mengetahui 

hasil belajar terhadap media yang telah digunakan. 

Pada tahap evaluasi ini dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap 

keefektifan media pembelajaran pasurlut dan tercapainya pemahaman 

siswa terhadap materi kenampakan alam terkait pasang surut air laut. 

Peneliti mengetahui keefektifan media tersebut dengan menggunakan 

evaluasi jenis test. Test yang digunakan menggunakan pre-test dan post-

test. Pre-test dan pos-test untuk mengukur pemahaman siswa terhadap 

kopetensi yang diinginkan adanya efektifitas terhadap media yang telah 

dikembangkan peneliti. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. SDN 

Jatimulyo 1 Malang berada di Jalan Pisang Kipas No.36, Jatimulyo Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian ini direncakanan pada pembelajaran di 

semester 2 di SDN Jatimulyo 1 Malang. Penelitiaan dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2017/2018. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

observasi pembelajaran di kelas, wawancara yang dilakukan ke guru dan siswa, 

angket yang disebar ke siswa. 

3.4.1 Obesrvasi  

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk menghimpun data. Observasi diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung. Observasi di kelas dilakukan guna untuk melihat bagaimana proses 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap analisis, 

tahap implementasi.   

Tahap analisis menggunakan observasi awal mengamati interaksi guru 

dalam proses pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah. Pada tahap 

implementasi melihat interaksi guru ketika menggunakan media pembelajaran 

pasurlut. 

3.4.2 Wawancara   

Wawancara adalah pertemuan narasumber untuk saling bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (sugiyono, 2015: 231). Materi tanya jawab dalam wawancara yang 
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digunakan peneliti persoalan-persoalan yang akan ditanyakan kepada narasumber. 

Wawancara dilakukan di tahap analisis sebagai narasumber adalah guru kelas. 

3.4.3 Angket  

Angket digunakan untuk menguji kevalidan atas media pembelajaran yang 

dikembangkan. Angket yang digunakan terkait validasi media diorma, validasi 

materi, respon guru dalam penggunaan di dalam proses pembelajaran dan 

mengetahui respon siswa terhadap pengembangan media diorama. Sasaran angket 

diberikan kepada beberapa ahli dalam bidang media, materi dan pembelajaran. 

Kriteria dalam pemilihan subjek, yaitu sebagai berikut: 

No. Subjek  Kriteria Kualifikasi 

1. Ahli media pembelajaran Lulusan S2 Memahami dan memiliki 

keterampilan  dalam media 

pembelajaran 

2. Ahli materi pembelajaran Lulusan S2 Memahami dan memiliki 

keterampilan dalam materi 

pembelajaran 

3. Guru kelas / Ahli pembelajaran  Lulusan S1 Memahami  dan memiliki 

keterampilan mengajar di kelas 

Tabel 3.2 Subjek Uji Coba Media Pembelajaran 

Siswa dijadikan subyek uji coba dalam penelitian pengembangan media 

diorama pasurlut. Siswa dijadikan sebagai responden dalam pelaksanaan uji coba. 

Media pembelajaran yang telah dikembangkan diujicobakan kepada siswa. 

Hasil dari angket ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan 

dan perbaikan media yang digunakan. Angket respon oleh siswa digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media yang digunakan. Angket respon 

penggunaan oleh guru digunakan untuk mengetahui respon guru terhadap 

penggunaan media. 
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3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi berisikan dokumen-dokumen seperti hasil test serta foto-foto 

pelaksanaan penelitian. Mendokumentasikan saat kegiatan uji coba media 

pembelajaran saat di lapangan. Hasil dokumtasi tersebut dilampirkan dalam hasil 

penelitian. 

3.4.5 Test 

Pre test dan Post-Test dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan 

siswa mengenai pasang surut air laut. Pre-test dilakukan untuk mengukur 

pengetahuan sebelum siswa mendapatkan materi dan media pembelajaran 

PASURLUT. Media pembelajaran PASURLUT kemudian diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Setelah materi disampaikan, siswa di test kembali dengan 

menggunakan soal post test guna mengukur pengetahuan setelah mendapatkan 

materi. Hasil Pre Test dan Post Test untuk mengukur efektifitas media 

pembelajaran dengan melihat hasil nilai pre test dan post test.  

3.5 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian yang dapat digunakan penulis yaitu lembar observasi 

yang digunakan untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas, panduan 

wawancara yang dilakukan saat wawancara dengan siswa dan guru, lembar angket 

yang disebar ke siswa dan guru.  

3.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat sesuai dengan panduan obesrvasi. Lembar observasi 

ini diisi oleh peneliti pada saat observasi awal dan observasi pada saat 

pengimplementasian media pembelajaran yang telah dibuat. Hasil observasi ini 



31 

 

 
 

dijadikan bahan masukan dalam pengembangan media pembelajaran diorama 

pasurlut. 

Kisi-kisi lembar observasi pada tahap analisis. 

No. Pernyataan Jumlah Butir No. Item 

1 Antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

1 1 

2 Proses pembelajaran berpusat pada siswa 2 2 

3 Pembelajaran menggunakan media 3 3 

4 Media pembelajaran yang digunakan dibuat oleh 

guru kelas 

4 4 

5 Siswa aktif dalam pembelajaran 5 5 

6 Siswa memahami materi mengenai pasang surut 

air laut 

6 6 

7 Siswa dapat menggambarkan posisi matahari 

bumi, dan bulan ketika gerhana bulan 

7 7 

8 Adanya media pembelajaran IPA berupa KIT 

IPA 

8 8 

9 Adanya media mengenai pasang surut air laut 9 9 

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar observasi pada tahap analisis 

Kisi-kisi lembar observasi pada tahap implementasi 

No. Pernyataan Jumlah butir No. Item 

1 Antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

1 1 

2 Proses pembelajaran menumbuhkan keceriaan 

siswa 

1 2 

3 Pembelajaran berpusat pada siswa 1 3 

4 Proses pembelajaran menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa 

1 4 

5 Pembelajaran IPA masih menggunakan metode 

ceramah 

1 5 

6 Pembelajaran menggunakan media  1 6 

7 Media yang digunakan media tiga dimensi 1 7 

8 Media yang digunakan dapat memotivasi siswa 

dalam belajar 

1 8 

9 Antusias siswa menggunakan media 1 9 

10 Media memudahkan siswa dalam belajar 1 10 

Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar observasi pada tahap implementasi 
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3.5.2 Pedoman Wawancara 

Kegiatan wawancara menggunakan instrument panduaan wawancara. 

Panduan wawancara digunakan untuk mendukung atau membantu jalannya 

wawancara kepada guru dan siswa kelas 6 untuk menggali segala informasi. 

Informasi terkait permasalahan-permasalahan mengenai penelitian. Hasil 

wawancara ini dijadikan bahan masukan dalam pengembangan media 

pembelajaran diorama pasurut. Wawancara dilakukan pada tahap analisis di 

tahapan penelitian ADDIE. 

Kisi-kisi pedoman wawancara 

No. Pertanyaan Jumlah 

item 

No. 

item 

  

1. Ketika proses pembelajaran apakah siswa aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran? 

1 1   

2. Bagaimana hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPA? 

1 2   

3. Kesulitan apa yang dihadapi ketika melaksanakan 

pembelajaran? 

1 3   

4. Media apa yang biasanya digunakan Bapak/Ibu ketika 

pembelajaran khususnya pembelajaran IPA? 

1 4   

5. Metode apa yang biasanya sering digunakan Ibu/Bapak 

ketika pelajaran IPA? 

1 5   

6. Apakah Ibu/Bapak pernah menggunakan media diorama 

sebagai media pemebelajaran ketika Ibu/Bapak 

mengajar? 

1 6   

7. Adakah pengaruh penggunaan media ketika 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar? 

1 7   

Tabel 3.5 Kisi-kisi pedoman wawancara 

3.5.3 Lembar Test  

Lembar pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah diberikannya media diorama pasurlut dalam proses 

pembelajaran. Lembar pre-test dan post-test menggunakan soal evaluasi yang 

diberikan sebelum dan sesudah pemberian materi menggunakan media 

pembelajaran. Hasil nilai Pre test dan Post test dijadikan sebagai acuan penilaian 
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efektif atau tidaknya media pembelajaran PASURLUT digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

3.5.4 Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan subjek uji coba 

angket ahli materi pembelajaran, ahli media pembelajaran, ahli pengguna respon 

guru dikelas, dan respon efektifitas siswa. Adapun aspek penilaian yang 

digunakan dalam angket validasi, yaitu: 

1. Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Materi 

Variabel Indikator Jumlah 

Butir 

No Item 

a. Kurikulum 

(Curiculm) 

1. Isi materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 

1 1 

2. Isi materi sesuai dengan indikator 

pembelajaran 

1 2 

3. Media relevan dengan materi yang 

harus dipelajari siswa 

1 3 

4. Media sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

1 4 

b. Isi Materi 

(Content of 

matter) 

1. Isi materi memiliki konsep yang 

benar dan tepat 

1 5 

2. Keruntutan konsep  1 6 

3. Keakuratan fakta / kenyataan 

pasang surut 

1 7 

4. Keakuratan acuan pustaka 1 8 

5. Keakuratan istilah yang digunakan 1 9 

6. Kedalaman materi pasang surut air 

laut 

1 10 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Materi 

2. Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Variabel Indikator Jumlah 

Butir 

No Item 

Tampilan dan bentuk 1. Desain tampilan orisinil 1 1 

2. Tampilan media menarik 1 2 

3. Media dapat digunakan sebagai 

alternaive pembelajaran 

1 3 

4. Media mudah dan aman digunakan 1 4 

5. Media kuat dan tidak mudah rusak 1 5 
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6. Bentuk, warna, ukuran,   proporsi 

obyek sesuai realita 

1 6 

7. Kreatif dan dinamis 1 7 

8. Menampilkan pusat pandang 

(center point) yang baik. 

1 8 

Ukuran Media 1. Media bersifat fleksibel (mudah  

dipindah dan dibawa) 

1 9 

2. Ukuran yang proporsional  1 10 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrument Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran 

3. Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

Variabel Indikator Jumlah 

item 

No item 

Pengoperasian atau 

penggunaan media 

Media mudah dioprasikan atau digunakan 1 1 

Petunjuk penggunaan media jelas 1 2 

Ketertarikan tampilan media diorama 

pasurlut 

1 3 

 

Reaksi Pemakai 

Senang menggunakan media diorama 

pasurlut 

1 4 

Semangat dan termotivasi belajar setelah 

menggunakan media diorama pasurlut 

1 5 

Siswa paham dan mengerti materi dengan 

media diorama pasurlut 

1 6 

Siswa tidak bosan dalam menggunakan 

media diorama pasurlut 

1 7 

Keamanan Media aman digunakan berdasarkan bentuk 1 8 

Media aman digunakan berdasarkan bahan 

dasar 

1 9 

Media aman digunakan berdasarkan 

penggunaannya 

1 10 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

 

4. Kisi-kisi  Instrumen Angket pengguna respon guru pada proses 

pembelajaran 

Variabel Indikator Jumlah 

Butir 

No 

Item 

Interaksi 1. Media mudah untuk digunakan oleh 

siswa 

1 1 

2. Media dapat memotivasi siswa dalam 

proses pembelajaran 

1 2 

Keterlibatan Siswa 

dalam 

Menggunakan 

Media 

1. Media dapat digunakan oleh guru dan 

siswa 

1 3 

2. Media yang dikembangkan dapat 

membuat peserta didik ikut dalam 

proses pembelajaran 

1 4 

Ketertarikan Media 

dalam 

Pembelajaran 

1. Media yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran 

1 5 
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2. Tampilan media menarik 1 6 

3. Materi dalam menggunakan media 

mudah dipahami 

1 7 

4. Pengoprasian media mudah 

digunakan 

1 8 

5. Media aman digunakan 1 9 

6. Media fleksibel (bisa dipindah dengan 

mudah) 

1 10 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Angket Pengguna Respon Guru pada Proses Pembelajaran 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakkukan oleh 

peneliti yaitu analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan dan setelah dikumpulkan, data tersebut diolah atau dianalisis. Peneliti 

harus cermat menentukan pola analisis data penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data menurut milles and hubberman.  Teknik analisis 

data menurut milles and hubberman mengguunakan 3 tahapan. Ketiga tahapan 

tersebut yakni, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data. Data yang diingikan 

dihimpun menjadi satu. Data dapat diperoleh dari berbagai pihak. Semua data 

dihimpun peneliti. Data yang di ambil guna untuk menunjang hasil penelitian. 

Data dapat diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil angket, 

dokumentasi, dan hasil pre-test dan post-test 

b. Reduksi data (data reduction)  

Langkah mereduksi data berarti merangkum, hal-hal yang pokok dipilih, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan 
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membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu data perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Data yang dimaksud adalah data untuk mendukung 

rumusan maslalah yang telah dirinci dalam intrumen penelitian. Data dirangkum 

dengan memperhatikan hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting terkait 

penggunaan media pembelajaran tematik. Data yang tidak terkait dengan rumusan 

masalah dikesampingkan. 

Proses reduksi data dalam penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut. 

Pertama, peneliti merangkum hasil catatan selama proses penelitian di sekolah 

dasar. Data yang diperoleh masih bersifat kasar dan acak maka perlu dirubah ke 

dalam bentuk yang lebih mudah. Kedua, mendeskripsikan terlebih dahulu hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi proses pembelajaran dalam bentuk kata-

kata dan tabel. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan data sesuai dengan kerangka 

pikir peneliti sendiri. 

b. Penyajian data (display data)  

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat ataupun disajikan dalam bentuk 

tabel dan penjelasan yang bersifat deskriptif. Penyajian data dilakukan untuk 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan 

selanjutnya. 
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c. Penyimpulan  

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini dan merupakan temuan baru yang belum pernah ada dalam penelitian. 

3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data berupa validasi 

angket ahli dan hasil observasi penggunaan media oleh siswa seperti data dari 

lembar observasi dan hasil lembar tes siswa 

3.6.2.1 Analisis Kevalidan Media 

Analisis kevalidan Media diukur dapat diukur dengan validasi angket ahli 

media, validasi angket ahli materi. Validasi angket ahli diberikan kepada ahli 

media untuk menguji kevalidan media diorama pasurlut yang dikembangkan, 

media tersebut sudah layak digunakan atau masih kurang layak digunakan. 

Validasi angket ahli materi diberikan kepada ahli materi untuk menguji kesesuaian 

materi yang terkandung di dalam media diorama pasurlut.  

Angket tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. Sikap, pendapat, 

dan presepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial dapat 

diukur menggunakan skala likert. Menggunakan skala Likert, maka variable yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan sebagai 

titik tolak untuk mrenyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan. (Sugiyono, 2013:134). 

Kategri skor analisis data kuantitatif maka jawaban tersebut diberi skor 

dengan empat kategori sebagai berikut: 
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No. Keterangan Skor 

1 Sangat sesuai / Sangat setuju / sangat layak / sangat akurat / sangat 

menarik 

Skor 4 

2 Sesuai / Setuju / layak / akurat / menarik Skor 3 

3 kurang sesuai / Tidak setuju / kurang layak / tidak akurat / tidak 

menarik 

Skor 2 

4 sangat kurang sesuai / Sangat tidak setuju / sangat kurang layak / 

sangat tidak akurat / sangat tidak menarik 

Skor 1 

Tabel 3.10 kategori skor analisis data kuantitatif 

Untuk menguji kevalidan media diorama yang dikembangkan, maka akan dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑R

N
 × 100% 

Sumber: Arifin, 2014: 82 

Keterangan:  

P  = presentase skor (dibulatkan) 

∑R = jumlah jawaban yang diberikan tiap responden 

N    =  jumlah skor maksimal 

Kriteria kevalidan media diorama PASURLUT yang dikembangkan kemudian 

dijabarkan sebagai berikut: 

No Kriteria Tingkat Pencapaian (%) Keterangan 

 

1 Sangat Baik 76-100 Sangat layak/sangat 

valid/ tidak perlu 

revisi 

2 Baik 51-75 Layak/ valid/ tidak 

perlu revisi 

3 Kurang Baik 26-50 Tidak layak/ tidak 

valid/ perlu revisi 

4 Tidak Baik < 25 Sangat tidak layak/ 

sangat tidak valid/ 

perlu revisi 

Tabel 3.11  Kriteria kevalidan media diorama PASURLUT 
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Jika hasil presentase menunjukan lebih dari (>) 51% maka media diorama 

pasurlut yang dikembangkan sudah layak digunakan siswa sebagai pengguna media 

diorama pasurlut. 

3.6.2.2 Analisis lembar observasi 

Data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis menggunakan 

data kuantitatif untuk menguji keefektifan produk berdasakan observasi dan 

kelayakan tentang bahan media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban 

lembar observasi diukur menggunakan skala Guttman, variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Guttman terdiri dari dua kategori yang 

mana masing-masing kategori memiliki nilai atau skor yang berbeda yang dibuat 

dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk checklist (√). 

 Tabel 3.12  Kategori Penilaian Skala Guttman  

No. Skor Keterangan 

1. 

2. 

Skor 1 

Skor 0 

Ya 

Tidak 

3.11 Kategori penilaian skala guttman 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Sumber: Arifin, 2014: 82 

Keterangan: 

P    = Presentase skor (dibulatkan) 

∑x  = Jumlah nilai jawaban koresponden dalam satu item 

∑xi = Jumlah skor ideal dalam satu item 

P = 
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 x 100% 
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Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

media Diorama PASURLUT ini akan menggunakan konversi tingkat pencapaian 

dengan skala 4 seperti tabel  

Tabel 3.13  Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. 
Tingkat 

Pencapaian (%) 
Kualifikasi Keterangan 

1. 76 – 100 Sangat Baik Sangat layak/ sangat valid/ tidak 

perlu direvisi 

2. 51 – 75 Baik Layak/ Valid/ tidak perlu direvisi 

3. 26 – 50 Kurang Baik Tidak layak/ tidak valid/ perlu revisi 

4. < 25 Sangat Kurang 

Baik 

Sangat tidak layak/ sangat tidak 

valid/ perlu revisi 

 

Media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapat respon positif 

dari observasi yang dilakukan apabila presentase yang diperoleh dari lembar 

observasi lebih dari (≥) 51% 

3.6.2.3 Analisis Keefektifan Media 

Media pembelajaran Diorama PASURLUT dapat dikatakan efektif bila 

memenuhi indikator, mengukur hasil-hasil belajar yang dicapai siswa melalui soal 

evaluasi. Keefektifan dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan KKM 

yang ditentukan yaitu 75. Ketuntasan dari individu siswa dapat dilihat jika 

perolehan nilai mencapai 75 dari nilai maksimal 100. Ketuntasan secara klasikal 

dapat dilihat jika perolehan dicapai 75% dari jumlah siswa didalam kelas dapat 

mencapai nilai  ≥75. 

Menurut Afandi (2015: 82), perhitungan yang digunakan untuk memperoleh 

ketuntasan klasikal sebagai berikut : 

KK (%) = 
∑𝑆𝑇

𝑛
  x 100% 
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Keterangan : 

KK (%) : Ketuntasan Klasikal 

ST  : Jumlah siswa yang memiliki ketuntasan KKM 

n  : Banyaknya jumlah siswa 

Media pembelajaran diorama PASURLUT dapat dikatakan efektif jika hasil 

dari analisis siswa mencapai lebih dari ketuntasan klasikal. Ketuntasan klasikal 

dilihat jika ≥75% dari jumlah siswa didalam kelas yang pencapaian nilai ≥75. 


