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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan 

dengan model penelitian ADDIE (analysis, design, develop, implement, 

evaluate). Model ini terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, perancangan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Menurut Gumanti (2016:288) 

model ADDIE memiliki kelebihan yang sifatnya generic (umum) dan 

langkah-langkahnya yang lengkap dan detail. Oleh karena itu penelitian 

memilih model ADDIE untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

menyempurnakan penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan. 

 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan model ADDIE terdiri dari 

lima langkah tahapan yaitu : 

 

 

 

 

 

(Sumber : Tegeh, 2014:42) 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian dan Pengembangan Model ADDIE

Tahap pengembangan penelitian dan pengembangan model ADDIE : 
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Design 
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1. Analysis (analisis) 

Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah sekolah 

membutuhkan pengembangan permainan tradisional dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani. Kegiatan analisis tersebut 

dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pada tahap 

analisis dengan menggunakan observasi dan wawancara tersebut, 

penelitian ini ingin melakukan kegiatan sebagai berikut : (a) analisis 

pelaksanaan pendidikan jasmani pada kelas IV sekolah dasar dengan 

materi gerak dasar; (b) menganalisis apakah dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani pernah melaksanakan permainan tradisional; (c) 

analisis sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran 

pendidikan jasmani. Aspek-aspek analisis tersebut dianalisis untuk 

mengetahui kebutuhan yang diperlukan di sekolah. 

2. Design (desain/perancangan) 

Pada tahap design, penelitian ini dirancang untuk 

mengembangkan permainan tradisional untuk gerak dasar motorik 

siswa kelas IV sekolah dasar pada pembelajaran pendidikan jasmani. 

Tahap design ini memerlukan kegiatan sebagai berikut : (a) 

menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pengembangan permainan tradisional; (b) merancang permainan 

tradisional yang cocok dengan standart kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai; (c) merancang design produk yang sesuai 
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untuk menunjang ketercapaian dalam pembelajaran dengan standart 

kompetensi dan kompetensi dasar yang diinginkan. 

Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi gerak dasar dengan memanfaatkan 

sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu dengan 

mengembangkan permainan tradisional siswa lebih mengenal berbagai 

jenis permainan tradisional, dengan permainan tradisional siswa juga 

dapat melatih gerak dasar motorik yang dimiliki. Pengembangan 

permainan tradisional ini menggunakan modifikasi tiga permainan 

tradisional yaitu lompat tali, gobak sodor, dan bola tangan atau bisa 

disebut dengan permainan “Lali Bakso Bongan”. Melalui tiga jenis 

permainan tersebut dijadikan satu permainan secara bersamaan. 

Diharapkan dengan mengembangkan permainan tradisional tersebut 

guru dapat menentukan tingat penguasaan pembelajaran gerak dasar 

motorik yang dimiliki siswa. 

3. Development (pengembangan) 

Tahap pengembangan dilakukan untuk mewujudkan design 

pengembangan permainan tradisional yang sudah dirancang. Pada 

pengembangan permainan tradisional ini menghasilkan produk berupa 

modifikasi permainan tradisional, video pembelajaran, dan buku 

panduan. Produk-produk yang sudah selesai dirancang tersebut akan 

melewati tahap validasi dari tiga validator yaitu ahli permainan, ahli 

media, dan ahli materi. 
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4. Implementation (implementasi/eksekusi) 

Tahap implementation, sebelum menerapkan hasil produk yang 

telah dikembangkan, produk ini terlebih dahulu di validasi oleh 

validator. Setelah selesai divalidasi oleh validator langkah selanjutnya 

yaitu di uji cobakan ke siswa. Tahap uji coba dilaksanakan di dua 

sekolah dasar yang berbeda yaitu SDN 4 Wringinrejo dan SDI 

Baitussalam, Banyuwangi. Penerapan uji coba masing-masing sekolah 

dilaksanakan sebanyak satu kali. 

Tahap uji coba pertama dilaksanakan di SDN 4 Wringinrejo 

dengan menggunakan 20 orang siswa (responden) kelas IV yang  

selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok bermain yaitu kelompok 

bermain A dan kelompok bermain B. Sample yang digunakan dalam 

uji coba di SDN 4 Wringinrejo yaitu dengan melihat tingkat 

pemahaman siswa pada materi gerak dasar atletik melalui hasil belajar 

siswa dan aktivitas belajar siswa. Kemudian dilanjutkan pada tahap 

evaluasi dengan cara menyebarkan angket respon siswa setelah 

melakukan uji coba produk. 

Tahap uji coba kedua dilaksanakan di SDI Baitussalam dengan 

menggunakan 20 orang siswa (responden) kelas IV yang  selanjutnya 

dibagi menjadi 2 kelompok bermain yaitu kelompok bermain A dan 

kelompok bermain B. Tahap uji coba tersebut dilakukan bertujuan 

untuk menguji keefektifan produk dengan melihat hasil belajar siswa 

dan aktivitas siswa. Selain itu tahap ini juga digunakan untuk melihat 
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hasil kemenarikan produk  dengan melihat hasil respon siswa terhadap 

produk yang telah dikembangkan. 

5. Evaluation (evaluasi/umpan balik) 

Tahap evaluasi merupakan proses mengumpulkan keseluruhan 

data pada setiap tahapan untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan. Pada model ADDIE untuk mengetahui produk 

tersebut berhasil atau tidak, dapat dilihat dari data empat tahapan 

sebelumnya. Data-data pada setiap tahapan tersebut digunakan untuk 

menyempurnakan produk pengembangan permainan tradisional 

supaya layak jika di terapkan disekolah. 

 

 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah dasar yaitu SDN 4 

Wringinrejo dan SDI Baitussalam. SDN 4 Wringinrejo berlokasi di dusun 

Tamanrejo, Wringinrejo, Gambiran, Banyuwangi. Sedangkan SDI 

Baitussalam berlokasi di dusun Toyamas, Wringinrejo, Gambiran, 

Banyuwangi. Waktu penelitan dilaksanakan pada bulan Maret 2018. 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik wawancara, observasi, angket (kuisioner), dan dokumentasi : 
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1. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang tidak menggunakan susunan lengkap dalam kegiatan 

wawancara yang sesuai dengan pedoman wawancara. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2016:197) “wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya”.  

Pada kegiatan wawancara yang dilakukan di SDN 4 

Wringinrejo dan SDI Baitussalam pedoman wawancara yang 

digunakan hanya menanyakan pokok-pokok permasalahan yang ada di 

sekolah dasar tersebut. Sedangkan narasumber yang diwawancarai 

yaitu kepala sekolah, guru pendidikan jasmani, dan guru kelas IV. 

Hasil informasi yang didapat dari narasumber masing-masing sekolah 

yaitu bahwa dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada kelas IV 

sekolah dasar guru belum pernah menerapkan permainan tradisional. 

Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan jasmani guru juga terkendala 

dengan terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. 

2. Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian 

yang akan diteliti. Pada penelitian ini teknik observasi yang digunakan 

yaitu observasi terstuktur. Menurut Sugiyono (2016:205) “observasi 

terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis, tentang 
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apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya”. Observasi awal 

penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah dasar yaitu di SDN 4 

Wringinrejo dan SDI Baitussalam pada tanggal 25 Oktober 2017. 

Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Selain itu dalam 

observasi ini juga melihat apakah sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah sudah memadai 

atau belum.  

3. Angket (kuisioner) 

Angket atau kuisioner digunakan untuk mengetahui kevalidan, 

keefektifan, dan kemenarikan produk yang dibuat dengan 

mengumpulkan hasil data pertanyaan dari ahli permainan, ahli media, 

ahli materi, serta angket hasil respon siswa kelas IV di SDN 4 

Wringinrejo dan SDI Baitussalam. Berikut kriteria validator dalam 

penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan : 

 

 
Tabel 3.1 Kritria Validator 

No. Subjek Validator Kriteria Jabatan 

1. Ahli Permainan a. Lulusan S2. 

b. Berpengalaman 

mengajar sebagai 

dosen selama 1 tahun. 

Dosen (ahli dalam 

bidang permainan) 

2. Ahli media a. Lulusan S2. 

b. Berpengalaman 

mengajar sebagai 

dosen selama 1 tahun. 

Dosen (ahli dalam 

bidang media) 

3. Ahli materi a. Lulusan S2 

b. Berpengalaman 

mengajar sebagai 

dosen selama 1 tahun. 

Dosen (ahli dalam 

bidang materi 

pendidikan jasmani) 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 
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4. Dokumentasi 

Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengambil video dan foto pada saat kegiatan bermain permainan 

tradisional. Pengambilan video digunakan sebagai media 

pembelajaran, sedangkan foto digunakan sebagai arsip dalam 

pelaksanaan bermain permainan Lali Bakso Bongan. 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang berjudul “Pengembangan Permainan 

Tradisional Untuk Gerak Dasar Motorik Kelas IV Sekolah Dasar” ini 

menggunakan instrumen penelitian wawancara, lembar observasi, lembar 

angket (kuisioner), dan dokumentasi. Berikut penjabaran instrumen yang 

digunakan dalam mengumpulkan data : 

 

 
Tabel 3.2 Aspek yang Dinilai, Instrumen, Data yang Diamati, dan Responden 

Aspek yang 

dinilai 

Instrumen Data yang diamati Responden 

Kevalidan  Angket validasi Kevalidan media 

pendukung 

permainan 

a. Ahli permainan 

b. Ahli media 

c. Ahli materi 

Keefektifan a. Lembar penilaian 

b. Lembar observasi 

a. Hasil belajar 

b. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

a. Guru   

b. Observer 

Kemenarikan  Angket  Respon siswa  Siswa  

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

Instrumen wawancara digunakan untuk menggali informasi 

mengenai pelaksanaan penelitian, serta untuk menggali informasi 

mengenai analisis kebutuhan yang ada di sekolah dengan kepala 

sekolah dan guru.  

 

 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

Narasumber Pertanyaan 

Kepala Sekolah 1. Meminta perijinan untuk dilakukannya observasi 

dan penelitian. 

2. Meminta perijinan untuk bertemu dengan guru 

pendidikan jasmani yang ada di sekolah. 

Guru Pendidikan 

Jasmani dan Guru Kelas 

IV 

1. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

pada kelas IV. 

2. Pembelajaran pendidikan jasmani pernah 

melaksanakan permainan tradisonal. 

3. Sarana dan prasana untuk menunjang 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

4. Minat siswa ketika dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

2. Lembar obsevasi 

a. Lembar Observasi Awal 

Instrumen dengan lembar observasi awal digunakan sebagai 

pedoman penguatan ketika mengamati pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dilakukan di sekolah. Observasi yang dilakukan di 

SDN 4 Wringinrejo dan SDI Baitussalam dapat menghasilkan data 

seperti pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, sarana dan 

prasarana untuk menunjang pembelajaran, dan minat siswa dalam 

pembelajaran. Berikut kisi-kisi instrumen observasi awal : 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Awal 

Komponen Aspek yang diteliti 

Pembelajaran  1. Melakukan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani pada 

kelas IV 

2. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah. 

3. Mengamati minat siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Instrumen dengan lembar observasi aktivitas belajar siswa 

digunakan untuk menguji keefektifan produk pada saat 

pembelajaran. Observasi ini dilakukan di SDN 4 Wringinrejo dan 

SDI Baitussalam. Berikut kisi-kisi instrumen observasi aktivitas 

belajar siswa : 

 

 
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Aspek Penilaian  

Sikap  1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai perintah 

guru. 

2. Menunjukkan sikap sportifitas. 

3. Mampu bersikap jujur. 

4. Menampilkan semangat dalam pembelajaran. 

Keterampilan  5. Memahami beragam gerak yang terdapat pada 

permainan. 

6. Mampu bekerjasama dengan kelompok.  

7. Memiliki keterampilan dalam membuat arena 

permainan. 

8. Mampu menguasai gerakan lompat, loncat, dan 

lempar. 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

3. Lembar Angket 

Instumen lembar angket digunakan pada saat tahap 

implementasi. Lembar angket menggunakan pertanyaan sederhana 

terkait dengan tujuan penelitian yang ditujukan kepada ahli 
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permainan, ahli media, ahli materi, serta siswa kelas IV sekolah dasar 

di SDN 4 Wringinrejo dan SDI Baitussalam. Kemudian lembar angket 

dianalisis untuk mengetahui kelayakan produk yang di kembangkan.  

Sebelum lembar angket digunakan dalam penelitian, 

diperlukan kisi-kisi instrumen bagi setiap ahli. Kisi-kisi instrumen 

angket untuk ahli permainan digunakan untuk mengetahui kevalidan 

permainan pada buku panduan yang telah dikembangkan. Tahap 

validasi permainan dilaksanakan sebelum pelaksanaan penelitian. 

Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli permainan dengan berbagai 

aspek dan penilaian yang sudah ditetapkan : 

 

 
Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Permainan 

Aspek   Penilaian 

Menarik  1. Penggunaan judul permainan menarik. 

2. Permainan menarik semangat siswa dalam 

pembelajaran. 

Sederhana  3. Permainan mudah dimainkan. 

4. Alat dan bahan pada permainan mudah 

didapat. 

5. Peraturan permainan tepat dan jelas. 

6. Peraturan permainan mudah dipahami. 

Kesesuaian  7. Permainan sesuai dengan standart kompetensi 

dan kompetensi dasar yang dicapai. 

8. Permainan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

9. Permainan sesuai dengan manfaat 

pembelajaran. 

10. Permainan mencakup aspek penilaian 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

11. Permainan sudah sesuai dengan materi gerak 

dasar. 

12. Kesesuaian gabungan permainan antara 

lompat tali, gobak sodor, dan bola tangan. 

13. Permainan mencakup aspek gerak dasar 

lompat, loncat, dan lempar. 

14. Permainan aman digunakan. 

Terstruktur 15. Permainan dapat digunakan sebagai 

pembelajaran. 

Jumlah  

Jumlah Maksimal  

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 
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Instrumen validasi angket yang kedua ditujukan kepada ahli 

media. Instrumen angket ahli media digunakan untuk mengetahui 

kevalidan media video pembelajaran. Tahap validasi video 

pembelajaran dilaksanakan sebelum dilaksanakanya penelitian. 

Lembar angket yang digunakan dalam penelitian memerlukan kisi-kisi 

instrumen. Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli media dengan 

berbagai aspek dan penilaian yang sudah ditetapkan : 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Media 

Aspek Penilaian 

Tampilan pada layar 1. Kombinasi warna menarik.

2. Kesesuaian penyajian gambar dengan

materi.

3. Ketepatan pengcahayaan.

Suara 4. Ritme suara.

5. Suara pada video jelas.

6. Video dengan suara sesuai.

Penyajian 7. Penyajian video mendukung siswa terlibat

dalam pembelajaran.

8. Penyajian video dilakukan secara runtut.

9. Penyajian gambar menarik.

Pemakaian kata dan bahasa 10. Kesesuaian pemilihan huruf pada teks

narasi.

11. Kemudahan siswa dalam memahami bahasa

yang disampaikan.

12. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan

EYD.

13. Kejelasan narator dalam menyampaikan

informasi.

14. Ketepatan teks dengan tampilan gambar.

15. Kesantunan penggunaan bahasa.

Jumlah 

Jumlah Maksimal 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

Instrumen validasi angket yang ketiga ditujukan kepada ahli 

materi. Instrumen angket ahli materi digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian permainan dengan materi pendidikan jasmani yang 
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terdapat dalam buku panduan. Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli 

materi dengan berbagai aspek dan penilaian yang sudah ditetapkan : 

 

 
Tabel 3.8 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi 

Aspek Penilaian 

Kesesuaian materi 

dengan KD 

1. Kelengkapan materi. 

2. Keluasan materi. 

3. Kedalaman materi. 

4. Pengantar proses pembelajaran. 

Penyajian  5. Keruntutan konsep. 

6. Ketepatan permainan. 

7. Keterkaitan materi dengan permainan. 

8. Keefektifan materi menggunakan permainan. 

9. Sistematika penyajian logis. 

Perkembangan 10. Kemampuan mendorong ingin tahu siswa. 

11. Mendorong perkembangan aspek kognitif. 

12. Mendorong perkembangan aspek afektif 

13. Mendorong perkembangan aspek psikomotor. 

Kontekstual  14. Kemampuan mendorong untuk diterapkan dalam 

sehari-hari 

Jumlah  

Jumlah Maksimal  

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

 

Instumen angket respon siswa digunakan untuk mengetahui 

kemenarikan produk yaitu pengembangan permainan tradisional. 

Produk dikatakan menarik jika persentase respon siswa tinggi. Berikut 

kisi-kisi instrumen angket respon siswa dengan berbagai aspek dan 

pertanyaan yang sudah ditetapkan : 
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Tabel 3.9 Kisi-Kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

Aspek Pertanyaan 

Kemenarikan  1. Permainan “Lali Bakso Bongan” sangat menarik. 

2. Langkah-langkah permainan “Lali Bakso Bongan” mudah 

dipahami. 

3. Alat yang digunakan mudah didapat. 

4. Permainan “Lali Bakso Bongan” meningkatkan minat 

belajar pendidikan jasmani. 

5. Permainan “Lali Bakso Bongan” mudah dimainkan. 

Memahami materi 6. Permainan “Lali Bakso Bongan” membuatmu mudah 

dalam memahami materi gerak dasar atletik melompat, 

meloncat, dan melempar. 

Kerjasama  7. Permainan “Lali Bakso Bongan” dapat membuatmu 

bekerjasama dengan teman. 

Sportif 8. Permainan “Lali Bakso Bongan” dapat membuatmu 

melatih menerima kekalahan. 

9. Permainan “Lali Bakso Bongan” dapat membuatmu 

bersifat toleransi kepada teman. 

10. Permainan “Lali Bakso Bongan” dapat membuatmu tertib 

aturan dalam bermain. 

Jumlah  

Jumlah Maksimal  

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti saat berlangsungnya 

penelitian. Dokumentasi juga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

permainan dengan menggunakan video dan foto. Alat yang digunakan 

untuk mengambil gambar video dan foto yaitu dengan menggunakan 

kamera. 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik analisis 

data berupa data kuantitatif dan kualitatif. Berikut data kuantitatif dan 

kualitatif secara detail : 
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1. Analisis data kuantitatif 

a. Analisis Data Kevalidan 

Pada analisis data kevalidan penelitian ini mengambil data 

dari hasil validator para ahli, diantaranya ahli permainan, ahli 

media, dan ahli materi. Kriteria penilaian yang digunakan para ahli 

untuk mengukur kevalidan produk yaitu sebagai berikut : 

 

 
Tabel 3.10 Skala Likert 

Keterangan Skor  

Setuju/Selalu/Sangat Positif 4 

Setuju/Sering/Positif 3 

Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral 2 

Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Negatif 1 

(Sumber : Sugiono,2015:135 dengan modifikasi peneliti) 

 

Skor yang didapat kemudian dijumlahkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Tegeh, 2014:82): 

Persentase ∑x x 100% 

SMI 

Keterangan : 

∑x = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Berikut ini kisi-kisi persentase tingkat pencapaian kevalidan : 

 

 
Tabel 3.11 Kriteria Kevalidan 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1.  90% - 100% Sangat Valid Tidak Perlu Direvisi 

2. 75% - 89% Valid Direvisi Seperlunya 

3. 65% - 74% Cukup Valid Cukup Banyak Direvisi 

4. 55% - 64% Kurang Valid Banyak Direvisi 

5. 0 - 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

(Sumber :Tegeh 2014:83 dengan modifikasi peneliti) 
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b. Analisis data keefektifan 

Analisis data keefektifan mengambil data dari hasil belajar 

dan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Data kuantitatif 

tersebut dihasilkan pada saat dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran. Kriteria penilaian yang digunakan mengukur 

keefektifan produk yaitu sebagai berikut : 

 

 
Tabel 3.12 Skala Likert 

Keterangan Skor  

Sangat setuju/Selalu/Sangat Positif 4 

Setuju/Sering/Positif 3 

Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral 2 

Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Negatif 1 

(Sumber : Sugiono,2015:135 dengan modifikasi peneliti) 

Skor yang didapat kemudian dijumlahkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Tegeh, 2014:82): 

Persentase ∑x x 100% 

SMI 

Keterangan : 

∑x = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Berikut ini kisi-kisi persentase tingkat pencapaian 

keefektifan: 

 

 
Tabel 3.13 Kriteria Keefektifan 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1.  90% - 100% Sangat Efektif Tidak Perlu Direvisi 

2. 75% - 89% Efektif Direvisi Seperlunya 

3. 65% - 74% Cukup Efektif Cukup Banyak Direvisi 

4. 55% - 64% Kurang Efektif Banyak Direvisi 

5. 0 - 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

 (Sumber :Tegeh 2014:83 dengan modifikasi peneliti) 
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c. Analisis data kemenarikan 

Analisis data kemenarikan mengambil data dari hasil angket 

respon siswa kelas IV sekolah dasar. Kriteria penilaian yang 

digunakan mengukur kemenarikan produk yaitu sebagai berikut : 

 

 
Tabel 3.14 Skala Guttman 

Keterangan Skor  

Ya  1 

Tidak 0 

(Sumber : Sugiono,2015:139 dengan modifikasi peneliti) 

 

Skor yang didapat kemudian dijumlahkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Tegeh, 2014:82): 

Persentase ∑x x 100% 

SMI 

Keterangan : 

∑x = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Berikut ini kisi-kisi persentase tingkat pencapaian 

kemenarikan : 

 

 
Tabel 3.15 Kriteria Kemenarikan 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1.  90% - 100% Sangat Menarik Tidak Perlu Direvisi 

2. 75% - 89% Menarik Direvisi Seperlunya 

3. 65% - 74% Cukup Menarik Cukup Banyak Direvisi 

4. 55% - 64% Kurang Menarik Banyak Direvisi 

5. 0 - 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

 (Sumber :Tegeh 2014:83 dengan modifikasi peneliti) 
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2. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif diperoleh melalui data komentar dan 

saran dari para ahli yaitu ahli permainan, ahli media, dan ahli materi. 

Data kuantitatif dan kualitatif menghasilkan data yang berbeda. Data 

kuantitatif menghasilkan data angka/skor yang diolah menjadi 

persentase-persentase untuk mengetahui kevalidan produk, sedangkan 

data kualitatif menghasilkan data berupa keterangan diskriptif. 

 


