
 
  

34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 Pengembangan media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa 

tunagrahita dalam memahami materi pada mata pelajaran SBDP materi seni rupa 

mozaik kelas III Sekolah Dasar. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa 

media papan gantung gambar, dalam pengembangannya terdapat beberapa sub bab 

di dalamnya yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut: 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (research and develpomet). Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan yaitu model ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Model ADDIE merupakan suatu model yang 

dikembangkan dan urutan-urutan kegiatan disusun secara sistematis dalam upaya 

memecahkan masalah belajar, berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan siswa, serta berpijak pada landasan teoritis desain 

pembelajaran. Model ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi pada 

setiap tahapannya, yang berguna untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan 

produk pada tahap akhir (Tegeh, dkk, 2014:41). 

Model ADDIE terdiri dari lima langkah, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) 

perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) implementasi 

(implementation), (5) evaluasi (evaluation). Adapun kelima tahapan model ADDIE 

tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini:
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B.  

 

 

Gambar 3.1Tahapan Model ADDIE 

(sumber: Tegeh, dkk, 2014) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan Model ADDIE (Analyze, Design, 

Development, Implementation, Evaluation) memiliki lima tahapan dalam proses 

pengembangan sebuah produk, adapun kelima tahapan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Tahap analisis dilakukan beberapa kegiatan, yang pertama yaitu melakukan 

analisis terhadap kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, yang 

disampaikan pada saat melaksanakan pembelajaran. Hasil analisis dari kompetensi 

dasar tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator pembelajaran. 

Kegiatan kedua yaitu melakukan analisis terhadap karakteristik serta kemampuan 

siswa yang akan menggunakan produk pengembangan media dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut meliputi pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, 

keterampilan, dan sikap siswa saat proses pembelajaran. Ketiga yaitu melakukan 

analisis mengenai materi pokok yang akan dipelajari oleh siswa. Data hasil analisis 

Develop 

Evaluate Design Implement 

Analyze 
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digunakan sebagai bahan untuk perencanaan atau perancangan pengembangan 

produk media. 

a. Analisis Kompetensi   

Tahap ini dilakukan penjabaran kompetensi dasar SBDP yang digunakan 

sekolah mengacu pada Permendikbud No.24 tahun 2016 lampiran 14. 

Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi indikator, sehingga dapat 

dirumuskan tujuan pembelajaran yaitu: 

Tabel 3.1Kompetensi Dasar dan Indikator dalam Permendikbud No.24 Tahun 

2016  

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengenal Mozaik 3.1.1 

 

3.1.2 

 

3.1.3 

Menyebutkan alat untuk membuat 

mozaik 

Menyebutkan bahan untuk 

membuat mozaik 

Menunjukkan langkah-langkah 

membuat mozaik 

4.1 Membuat gambar mozaik 4.4.1 

 

4.4.2 

 

 

 

 

Menyiapkan alat dan bahan untuk 

membuat mozaik 

Memprraktikan cara  membuat 

mozaik 

  

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan yaitu: 3.1.1 Menyebutkan 

alat untuk membuat mozaik. 3.1.2 Menyebutkan bahan untuk membuat 

mozaik. 3.1.3 Menunjukkan langkah-langkah membuat mozaik. 4.1.1 

Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat mozaik. 4.1.2 Mempraktikkan cara 

membuat mozaik. 
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b. Analisis Karakteristik   

Analisis karaktersitik merupakan langkah untuk mengetahui 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kemampuan 

siswa tunagrahita dalam memahami materi SBDP masih rendah dikarena guru 

hanya menggunakan metode ceramah,dalam pembelajaran guru menggunakan 

media seadanya,guru belum pernah berinovasi menggunakan media yang lain 

dalam proses pembelajaran.  Dalam menyampaikan materi selalu dilakukan 

secara berulang-ulang agar siswa  dapat memahami materi yang disampaikan, 

dibutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses belajar mengajar. 

c. Analisis materi  

Analisis materi adalah materi yang akan dipelajari oleh siswa yaitu  

SBDP tentang Seni rupa mozaik. 

 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang media pembelajaran yang 

sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Tahap perancangan diawali dengan 

mendesain media patungbar agar lebih mudah dalam proses pembuatannya. 

Rancangan media memuat bentuk tampilan, isi, dan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan media patungbar. 

Rancangan produk media patungbar diantaranya adalah media berbentuk 

balok, dimana didalam balok tersebut terdapat isi materi yaitu pengertian mozaik, 

alat dan bahan yang digunakan dalam membuat mozaik disertai gambarnya, serta 

terdapat beberapa puzzle yang dapat disusun menjadi seni rupa mozaik.. Peneliti 
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menggunakan puzzle dalam media ini agar siswa tertarik dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan ini, media dikembangkan dan dibuat sesuai dengan 

rancangan.Setelah media patungbar jadi maka dilanjutkan dengan validasi oleh ahli 

materi dan ahli media.Proses validasi dilakukan oleh ahli materi yaitu yang 

berkaitan dengan kurikulum dan kesesuaian isi materi yang akan disampaikan 

melalui produk media tersebut. Kriteria dalam pemilihan ahli materi yang akan 

memvalidasi produk media patungbar yaitu: (1) Seseorang yang memiliki 

kemampuan dalam bidang studi SBDP , (2) Minimal memiliki ijazah S2. 

Proses validasi dilakukan oleh ahli media yaitu berkaitan dengan tampilan 

atau bentuk media dan pemilihan bahan. Kriteria dalam pemilihan ahli media yang 

akan memvalidasi produk media patungbar yaitu: (1) Seseorang yang memiliki 

kemampuan khusus dan keahlian dalam bidang pengembangan media 

pembelajaran, (2) Minimal memiliki ijazah S2 dengan kualifikasi di bidang media 

pembelajaran.  

Hasil validasi dari ahli materi dan ahli media berupa saran, komentar dan 

masukan yang dapat digunakan peneliti sebagai dasar untuk melakukan analisis dan 

revisi atau perbaikan terhadap produk media yang dikembangkan, serta sebagai 

dasar untuk melakukan uji coba produk kepada siswa. Media dapat dinyatakan valid 

apabila hasil dari validasi dari instrumen angket yang diberikan kepada ahli materi 

dan ahli media yaitu lebih dari (>) 61%.Setelah melakukan validasi kepada ahli 
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media dan ahli materi selanjutnya dilakukan revisi perbaikan media sebelum 

dilakukan implementasi. 

 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi yaitu tahapan untuk menguji coba secara langsung 

produk pengembangan kepada siswa tunagrahita kelas III di SDLB Negeri 

Kedungandang Malang. Media ini digunakan secara klasikal di dalam kelas. 

Peneliti membuat catatatan tentang kekurangan dan kendala yang masih terjadi 

ketika produk tersebut digunakan di kelas. 

Pada tahap ini siswa juga diberi angket respon mengenai penggunaan media 

patungbar untuk mengetahui kemenarikan dari media tersebut. Angket untuk 

respon siswa berupa cara penggunaan media dalam pembelajaran serta reaksi siswa 

dalam menggunakan media. Selain angket respon siswa, ada juga angket respon 

guru yang digunakan untuk mengetahui bagaimana peran media patungbar dalam 

proses pembelajaran. 

 

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap evaluasi berdasarkan validasi para ahli dan respon guru juga 

siswa proses untuk menganalisis media pada tahap implementasi masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan atau tidak. Apabila sudah tidak terdapat revisi lagi, 

maka layak digunakan, jika masih terdapat kekurangan maka perlu adanya 

penyempurnaan lagi. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian pengembangan media papan gantung gambar di kelas III 

SDLB Negeri 1 Kedungkandang Malang.Waktu penelitian dilakukan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. 

Tabel 3.2Tempat dan  Waktu Penelitian  

No. Kegiatan  Waktu  Tempat  

1. Observasi Awal 17 Januari 2018 SDLB N Kedungkandang 

2. Penelitian  14-15 Oktober 2018  SDLB N Kedungkandang 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun teknik 

pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

dari hasil pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data guna menunjang penelitian yang dilakukan. Observasi yang 

dilakukan adalah observasi nonpartisipan sehingga peneliti tidak terlibat 

langsung dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang 

sedang diobservasi namun sebagai pengamat dan akan membuat kesimpulan 

dari apa yang telah dilihat dan diketahui. Observasi dilakukan di SDLB Negeri 

Kedungkandang Malang.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 
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topik tertentu (Sugiyono, 2015: 231). Wawancara dilakukan untuk mendapat 

informasi tentang subjek yang diteliti. Wawancara yang digunakan oleh 

peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian dengan guru kelas 

III di SDLB Negeri Kedungkandang Malang. Hal yang dimaksudkan mengenai 

media pembelajaran SBDP yang digunakan oleh guru dan siswa selama 

pembelajaran. 

3. Angket  

Angket atau questioner adalah instrumen penelitian yang berisikan 

serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan  pendapatnya. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket untuk ahli media, ahli 

materi, serta pengguna media yaitu siswa tunagrahita kelas III SDLB Negeri 

Kedungkandang Malang. Tujuan digunakannya angket adalah untuk 

mengetahui penilaian ahli media dan ahli materi sebagai validator kelayakan 

media, dan siswa sebagai pengguna media yang dikembangkan. Kriteria dalam 

pemilihan subjek adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3Validator Media dan Materi Pembelajaran 

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 

 

Angket diberikan kepada ahli media dan ahli materi pada tahap 

pengembangan media. Sedangkan angket untuk siswa dan guru diberikan 
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setelah tahap implementasi selesai untuk mengetahui respon siswa sertaa guru 

terhadap media yang dikembangkan. Ahli media, ahli materi, dan siswa 

diminta untuk mengisi lembar angket  dan memberikan masukan berupa 

komentar, kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi 

dan perbaikan terhadap media yang dikembangkan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik, 

Sukmadinata (2013:221). Dokumentasi dilakukan saat proses kegiatan 

pembelajaran yang berupa foto-foto, dan hasil evaluasi  siswa. 

 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang telah dirancang 

untuk digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan informasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu berupa lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket, dan alat 

dokumentasi. Berikut ini adalah instrument penelitian yang peneliti gunakan: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk 

memperoleh data pada subjek penelitian yaitu siswa. Lembar observasi telah 

disiapkan sebelum dilakukan observasi di lapangan. Observasi digunakan 

untuk mengetahui proses pembelajaran, khususnya SBDP seni rupa mozaik 

pada siswa tunagahita kelas III SDLB Negeri Kedungkandang Malang, 

karakteristik siswa, dan sikap siswa saat proses pembelajaran.Observasi 



43 
 

  
  

dilakukan dua kali yaitu pada tahap analisis dan tahap implementasi. Observasi 

pada tahap analisis yang dilakukan menggunakan lembar observasi yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa Pada Tahap Analisis 

No. Indikator Jumlah butir No. Item  

1. Apakah siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran  

1 1 

2. Pembelajaran berpusat pada guru 1 2 

3. Apakah dalam pembelajaran guru 

menggunakan media pembelajaran 

1 3 

4. Media pembelajaran yang digunakan 

dibuat oleh guru kelas 

1 4 

5. Guru menggunakan metode dalam  

membelajarkan seni rupa mozaik  

1 5 

6. Metode tersebut dapat membantu 

siswa dalam memahami materi ? 

1 6 

7. Siswa dapat membuat seni rupa 

mozaik 

1 7 

8. Siswa mengerti materi 1 8 

9. Siswa mampu membuat gambar 

mozaik 

1 9 

10. Apakah tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan adanya alat bantu 

media tersebut ? 

1 10 

(Lembar observasi siswa pada tahap analisisterdapat pada lampiran) 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa Pada Tahap Implementasi 

No. Indikator Jumlah butir No item 

1. Kondisi kelas memungkinkan untuk 

penerapan media patungbar 

1 1 

2. Peserta didik antusias dalam 

menggunakan media patungbar 

1 2 

3. Peserta didik memahami cara 

penggunaan media patungbar 

1 3 

4. Media patungbar memudahkan 

interaksi guru dan siswa 

1 4 

5. Tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan adanya media patungbar 

1 5 

 

2. Pedoman Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 Januari 2018 di SDLB 

Negeri Kedungkandang Malang, bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

yang ada di kelas III. Wawancara secara individual yang dilakukan 

menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari 8 butir pertanyaan yang 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Pedoman Wawancara  

No. Pertanyaan  Jumlah 

Butir 

No. 

Item 

1. Proses pembelajaran dikelas III 

 

1 1 

2. Pernah menggunakan media 1 2 

3. Media yang diguanakan dalam pembelajaran 

SBDP 

1 3 

4. Sumber belajar yang digunakan  1 4 

5. Metode yang digunakan  1 5 

6. Kendala yang dihadapi   1 6 

7.  

 

Media penting untuk membantu proses 

pembelajaran  

1 7 

8. Upaya mengembangkan suatu media 1 8 

 

3. Lembar Angket 

Lembar angket merupakan suatu alat pengumpulan data yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis yang ditujukan kepada 

responden untuk memperoleh jawaban. Angket akan diberikan kepada 

beberapa pihak sebagai berikut: a) Dosen ahli materi, b) Dosen ahli media 

pembelajaran, dan c) Siswa tunagrahita kelas III untuk mengumpulkan 

penilaian mengenai media pembelajaran yang dikembangkan. Lembar angket 

yang diberikan memiliki kriteria yang berbeda, yaitu: 

 

a. Lembar angket validasi ahli materi 

Ahli materi bertugas memberikan penilaian dalam hal materi yang 

disertakan dalam media patungbar. Instrumen media terdiri dari konten 

kurikulum, isi materi, pembelajaran, interaksi, dan umpan balik. Adapaun kisi-

kisi instrumen angket penilaian oleh ahli materi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Materi 

Variabel Indikator Jumlah 

butir 

No. Item 

Kurikulum Media relevan dengan materi 

yang harus dipelajari siswa. 
1 1 

Materi yang disajikan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 
1 2 

Tujuan dan manfaat 

pembelajaran disampaikan 

dengan jelas. 

1 3 

Isi Materi Isi materi memiliki konsep yang 

tepat. 
1 4 

Isi materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD). 
1 5 

Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami. 
1 6 

Pembelajaran  Media dapat digunakan dalam 

membantu siswa memahami 

materi pembelajaran di kelas. 

1 7 

Media dapat membantu siswa 

memahami materi seni rupa 

mozaik 

1 8 

Interaksi  Media memberikan kesempatan  

siswa untuk belajar langsung  
1 9 

Umpan Balik Media mendorong siswa untuk 

membuat seni rupa mozaik 
1 10 

(Lembar angket validasi ahli materi terdapat pada lampiran) 

 

 

b. Lembar angket validasi ahli media 

Ahli media mempunyai tugas dalam memberikan penilaian dalam segi 

media secara keseluruhan, yang meliputi tampilan atau bentuk media dan 

pemilihan bahan.Masukan dari ahli media berupa komentar, kritik dan saran 

dijadikan bahan pertimbangan dalam revisi dan perbaikan produk media yang 

sedang dikembangkan. Adapun kisi-kisi instrumen angket penilaian oleh ahli 

media adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Media 

Variabel  Indikator Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Tampilan dan 

Bentuk  

Kreativitas pembuatan media 1 1 

Kemenarikan media pembelajaran 1 2 

Komposisi warna 1 3 

Kekontrasan warna background dengan 

tulisan 
1 4 

Kesesuaian ukuran media 1 5 

Ketepatan ukuran tulisan 1 6 

Kepraktisan dalam penyimpanan 1 7 

Kemudahan penggunaan media 1 8 

Kejelasan petunjuk penggunaan 1 9 

Kesesuaian media dengan tingkat 

perkembangan siswa 
1 10 

Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran 
1 11 

Keterlibatan siswa dalam penggunaan 

media 
1 12 

Ketepatan bahasa tulis pada buku 

petunjuk penggunaan 
1 13 

Bahan Pemilihan bahan pembuatan media 1 14 

Ketahanan media pembelajaran 1 15 

(Lembar angket validasi ahli media terdapat pada lampiran) 

 

 

c. Lembar angket untuk siswa 

Angket untuk siswa sebagai pengguna media patungbar untuk 

mengumpulkan data respon siswa terhadap media yang dikembangkan. 

Adapun kisi-kisi lembar angket untuk siswa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Angket untuk Siswa 

Variabel Indikator Jumlah 

butir 

No. Item 

Penggunaan 

media oleh siswa 

Media pembelajaran mudah 

digunakan. 
1 1 

Media pembelajaran mudah 

dipahami. 
1 2 

Media pembelajaran 

membantu pemahaman siswa 
1 3 

Siswa bersemangat dan 

termotivasi dalam 

menggunakan media 

1 4 

Petunjuk penggunaan media 

jelas 
1 5 

Reaksi pengguna Siswa ingin memiliki papan 

gantung gambar 
1 6 

Siswa senang menggunakan 

media papan gantung gambar 
1 7 

Siswa berminat dan tertarik 

jika belajar dirumah dan 

disekolah menggunakan media 

1 8 

Media dapat membantu siswa 

memahami materi seni rupa 

mozaik 

1 9 

Media dapat menjelaskan 

materi 
1 10 

(lembar angket respon siswa terdapat pada lampiran) 

 

 

d. Lembar angket untuk guru 

Angket untuk guru sebagai pengguna media papan gantung gambar untuk  

mengumpulkan data respon guru terhadap media yang dikembangkan. Adapun 

kisi-kisi lembar angket untuk guru adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 Kisi-kisi Instrumen Angket untuk Guru 

Variabel Indikator Jumlah 

butir 

No. Item 

Penggunaan 

Media  

Media Papan gantung gambar 

digunakan dalam pembelajaran 

SBDP materi seni rupa mozaik 

1 1 

Petunjuk penggunan media papan 

stik hitung sudah dipahami 
1 2 

Media papan gantung gambar 

membantu guru dalam 

menyampaikan materi seni rupa 

mozaik kelas III SD 

1 3 

Media papan gantung gambar dapat 

digunakan dalam jangka waktu 

yang lama 

1 4 

Mediapapan gantung gambar sesuai 

dengan karakteristik siswa 

tunagrhita kelas III 

1 5 

Siswa aktif dalam pembelajaran 

ketika menggunakan media papan 

gantung gambar 

1 6 

Pembelajaran menjadi 

menyenangkan ketika 

menggunakan media papan gantung 

gambar 

1 7 

Isi  Media papan gantung gambar dapat 

digunakan untuk menyelesaikan 

materi seni rupa mozaik pada siswa 

tunagrahita  kelas III 

1 8 

Media papan gantung gambar 

berisikan konsep seni rupa mozaik 
1 9 

Media gantung gambar dapat 

digunakan untuk memahami materi 

seni rupa mozaik 

1 10 

(lembar angket respon siswa terdapat pada lampiran) 
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4. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kamera 

digital. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri atas dua 

teknik, yaitu: 

1. Analisis data deskriptif kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah data dengan 

mengelompokkan informasi dari data kualitatif berupa komentar, kritik dan saran 

dari hasil angket oleh ahli media, ahli materi.Langkah-langkah dalam aktivitas 

analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil analisis data digunakan untuk merevisi media patungbar. 

a) Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data yang diperoleh adalah tentang penggunaan 

media patungbar. Hasil dari observasi, wawancara, saran validator dijadikan satu. 

Sehingga terlihat beberapa data yang menunjukkan hasil dari pengembangan media 

tersebut. 

b) Reduksi Data 

Semua data yang terkumpul direduksi atau dirangkum, mengambil mana hal-

hal yang penting dan menghilangkan apa yang sekiranya tidak perlu. 

c) Penyajian Data 

Data disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif atau uraian singkat. 

Penjelasan deskriptif berisikan penggunaan media patungbar dalam proses 
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pembelajaran, serta apa saja yang menjadi penghambat ataupun pendukung dalam 

proses pembelajaran yang menggunakan media patungbar. 

d) Kesimpulan  

Pada tahap kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah 

disajikan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. 

 

2. Analisis kuantitatif 

Analisis data kuantitatif menggunakan data yang diperoleh dari hasil angket 

atau questioner. Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada 

ahli media dan ahli materi pada tahap pengembangan dan kepada siswa pada saat 

setelah tahap implementasi. Adapun angket yang di analisis oleh peneliti terkait 

dengan pengembangan produk media pasti hitung adalah sebagai berikut: 

a. Validitas Angket Ahli 

Pada pengembangan produk media patungbar ini, validitas dilakukan untuk 

menguji kelayakan suatu media pembelajaran yang dikembangkan serta kesesuaian 

materi berdasarkan Kompetensi Dasar dan kebutuhan belajar siswa. Melalui angket, 

peneliti dapat mengambil beberapa penilaian terkait kekurangan maupun kebenaran 

yang ada. Pelaksanaan validasi ahli pada pengembangan produk media patungbar 

menggunakan angket skala Linkert. Skala Linkert terdiri dari lima kategori, adapun 

penjelasan kelima kategori tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Para Ahli 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 - 100% Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 

2. 61 - 80% Baik Layak/ valid, tidak perlu direvisi 

3. 41 - 60% Cukup baik Cukup layak/ cukup valid, perlu direvisi 

4. 21 - 40% Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 

5. < 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35) 

b. Angket Siswa 

Angket yang disebarkan ke siswa akan mendapatkan data mengenai 

penilaian kemenarikan suatu produk media pembelajaran digunakan. Penilaian 

dapat berupa respon siswa yang ada pada hasil angket siswa setelah menggunakan 

media patungbar. Analisis data dari respon siswa tersebut peneliti menggunakan 

skala Guttman. Skala Guttman memiliki dua jawaban/ interval yang tegas dan 

memiliki skor berbeda. Pada penelitian dan pengembangan media patungbar di 

kelas di sekolah dasar, peneliti menggunakan bentuk check list dengan jawaban 

tertinggi satu dan terendah nol. Adapaun keterangan dari jawaban tersebut 

dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sumber: Sugiyono, 2013:139) 
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Presentase setiap komponen yaitu sebagai berikut: 

𝑃 =
Σ x

Σ xi
 x 100% 

Keterangan: 

P  = presentase skor 

∑ x = jumlah nilai jawaban responden suatu item 

∑ xi = jumlah skor ideal 

Seperti pada angket validasi ahli dan analisis angket siswa juga 

menggunakan skala dengan lima kategori untuk tingkat pencapaian dan kualifikasi 

respon siswa. Adapun penjelasan kelima kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Respon Siswa 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 - 100% Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 

2. 61 - 80% Baik Layak/ valid, tidak perlu direvisi 

3. 41 - 60% Cukup baik Cukup layak/ cukup valid, perlu direvisi 

4. 21 - 40% Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 

5. < 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35) 

Produk media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapatkan 

respon positif dari siswa apabila presentase yang diperoleh dari angket respon siswa 

lebih besar dari (>) 61 %. 




