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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan 

pengembangan/Research and Developmen (R&D).  Research and 

Developmen (R&D) adalah suatu metode dalam penelitian guna 

menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan suatu produk (dalam 

Sugiyono, 2017:297). Prosedur penelitian ini menggunakan model ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Model 

ADDIE memiliki kelebihan yaitu model ini lebih tepat digunakan untuk 

pengembangan perangkat pembelajaran seperti media pembelajaran, 

langkah-langkahnya lengkap dan sistematis, serta model penelitian ini 

dalam pelaksanaannya memerlukan peneliti ahli sehingga sebelum diuji 

cobakan perangkat pembelajaran telah mengalami revisi berdasarkan 

nasehat peneliti ahli. Model yang sedarhana dan terstruktur inilah yang 

menyebabkan model ADDIE menjadi model penelitian dan pengembangan 

yang mudah dipelajari.  

Sementara itu model penelitian yang digunakan adalah model 

konseptual. Model konseptual merupakan model penelitian yang memiliki 

sifat analitis dengan memberikan berbagai komponen produk yang 

dikembangkan serta berkaitan antar komponennya. Model ini dibangun 

berdasarkan teori-teori yang realistik dan relevan sehingga akan 

menguatkan pengembangan produk.  
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

Metode Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1. Tahapan Model ADDIE 
Sumber: Tageh dan Kurnia (2010:80) 

 

1. Analyze (Analisis) 

Tahap analisis merupakan tahapan dimana peneliti lebih 

menfokuskan pada sasaran mulai dari menganalisis permasalahan, 

menganalisis kebutuhan siswa hingga tercapainya tujuan dari penelitian 

tersebut. Langkah yang dilalui dalam tahap ini adalah  

a) Menganalisis Siswa  

Menganalisis siswa dilakukan dengan melakukan wawancara dan 

observasi awal. Hasil yang diharapkan dari menganalisis siswa 

adalah peneliti dapat menemukan atau mengidentifikasi kebutuhan 

siswa.  

b) Menganalisis Materi  

Setelah menganalisis siswa, peneliti menganalisis materi. 

Menganalisis materi dilakukan agar peneliti menemukan kesulitan 

yang dialami siswa terkait materi pembelajaran.  

Analyze 

Design 

Development 

Implementatio

n 

Evaluation 
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c) Menganalisis Media Pembelajaran 

Langkah berikutnya dalam menganalisis adalah menganalisis media 

pembelajaran. Jika sudah ditentukan materi pembelajarannya, maka 

analisis media pembelajaran digunakan untuk menemukan jawaban 

apakah ada media pembelajaran yang mencakupi untuk materi 

pembelajaran tersebut? Jika ada apakah media tersebut efektif 

digunakan? 

Ketiga langkah tersebut dapat ditempuh melalui kegiatan observasi 

dan wawancara awal untuk menemukan data awal penelitian.  

 

2. Design (Desain) 

Tahapan kedua pada model ADDIE ini terkait pada penentuan 

sasaran, konten, pemilihan media pembelajaran, materi terkait 

pembelajaran, hingga perencanaan pembelajaran. Melalui tahap desain 

peneliti merancang desain yang akan digunakan dalam mengembangkan 

media tersebut.  

Desain dari media maket sumedang sendiri untuk tampilannya 

bersifat visual tiga dimensi berbentuk benda tiruan. Media tersebut 

didesain dengan ukuran 70cm x 50cm. Selain itu media ini mencakup 

mata pelajaran dalam satu subtema untuk kelas IV SD. 

Selain itu peneliti pada tahap ini dapat mendesain tes yang 

digunakannya dalam menentukan keefektifan media pembelajaran yang 

dibuatnya. Tes yang digunakan dalam menentukan keefektifan media 

maket sumedang adalah tes tertulis yang akan dilakukan selama masa 
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ujicoba berlangsung, tepatnya setelah pembelajaran selesai secara 

klasikal. Soal tes berisikan soal-soal berkenaan materi yang dipelajari 

dengan media maket sumedang tersebut.  

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan adalah tahap dimana peneliti 

membuat/merealisasikan desain yang telah ditentukan. Setelah media 

maket sumedang dibuat, maka dilakukan validasi materi dan media oleh 

para ahli sebelum diuji cobakan ke lapangan. Para ahli diminta untuk 

memberikan pendapatnya mengenai materi dan media yang telah dibuat. 

Pendapat tersebut digunakan sebagai hasil kevalidan produk. Selain 

media/produk yang dikembangkan peneliti memerlukan materi sebagai 

penunjang isi/konten media yang dikembangkannya. Materi yang 

dirangkum peneliti juga membutuhkan validasi untuk menentukan 

kesesuaikan isi media. Pada uji validasi dibutuhkan instrumen validasi 

yang disusun sesuai kisi-kisi validasi, berikut kisi-kisi instrumen 

validasi media dan materi: 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Validasi Pengembangan Media 
Maket Sumedang Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
1 Materi Kesesuaian materi dengan KI (Kompetensi Inti) dan KD 

(Kompetensi Dasar) 
Kebenaran konsep 
Penyajian materi 
Contoh yang diberikan 

2 Pembalajaran Tujuan pembelajaran 
Rangkuman materi 
Motivasi 
Indikator 

3 Bahasa  Penggunaan bahasa 
Penggunaan ejaan  
Penggunaan istilah 
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Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Validasi Pengembangan Media 
Maket Sumedang Ahli Media 

No Aspek Indikator 
1 Konten (Isi) Berisikan materi yang telah ditetapkan 

Bersifat tematik 
2 Konstruk 

(Tampilan) 
Tata letak 
Pewarnaan 
Mudah dibawa dan digunakan 
Sesuai dengan ruangan  

3 Pengguna Karakteristik siswa 
Mudah digunakan 
Menarik bagi siswa 

 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahap ini peneliti mulai menguji cobakan hasil pengembangan 

media pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Ujicoba media 

maket sumedang dilakukan di SDN Junrejo 1 Kota Batu dengan subjek 

kelas IVB. Siswa diberikan tes berupa soal pemahaman pada akhir 

pembelajaran selama masa ujicoba berlangsung. Soal tersebut 

merupakan soal tertulis yang didesain untuk mengetahui keefektifan 

media pembelajaran maket sumedang.  

5. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi pada model ADDIE dilakukan pada setiap tahapan. Tahap 

evaluasi pada penelitian dan pengembangan media maket sumedang 

adalah dengan menggunakan evaluasi sumatif karena tahap evaluasi 

disini digunakan untuk perbaikan. Setiap tahap dalam model ADDIE 

dilakukan evaluasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang 

diharapkan.    
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan produk maket sumedang dilakukan di 

kelas IVB SDN Junrejo 1 Kota Batu yang beralamatkan di Jl. Hasanudin, 

No. 140 Junrejo, Kota Batu. Penelitian tersebut dilakukan pada semester II 

(dua). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Rencana 

tersebut dapat dimulai dari  penentuan subjek penelitian dan teknik 

penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Selain itu, dalam 

melakukan suatu penelitian peneliti harus mengatur jadwal pelaksanaan 

pengumpulan data.  

1. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian merupakan bagian terpenting yang harus ada 

dalam penelitian. Karena teknik penelitian inilah yang digunakan 

peneliti dalam memperoleh data penelitian. Berikut teknik 

pengumpulan data dalam penelitian dan pengembangan media maket 

sumedang: 

a) Observasi 

Observasi menjadi salah satu pilihan yang digunakan 

peneliti dalam penelitian dan pengembangan media maket 

sumedang. Observasi sendiri terbagi menjadi 3 macam yaitu 

observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan 

observasi tak berstruktur. Jenis observasi yang digunakan dalam 
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penelitian dan pengembangan media maket sumedang adalah 

observasi partisipatif dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan 

orang yang diamatinya. Kelebihan dari observasi partisipatif 

adalah data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, sampai 

mengetahui tingkat makna dari perilaku yang diteliti. 

b) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai bagian dari pertukaran 

informasi dan suatu ide sesuai topik melalui tanya jawab melalui 

pertemuan dua orang. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan suatu studi 

pendahuluan maupun mengetahui hasil/respon yang mendalam. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tahap awal 

dan akhir penelitian. Awal penelitian untuk menemukan data-data 

awal atau kasus yang hendak diteliti, sedangkan wawancara diakhir 

untuk mengetahui repon pengguna media maket sumedang secara 

langsung. Subjek yang diwawancarai adalah guru kelas dan tiga 

siswa kelas IVB SDN Junrejo 1 Kota Batu. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan media maket 

sumedang. Dokumentasi yang diharapkan berupa foto, video, dan 

data-data lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.  
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d) Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

media maket sumedang adalah tes tertulis dengan jumlah soal 10 

soal isian. Melalui penelitian dan pengembangan kali ini, tes 

digunakan sebagai penentu keefektifan pengembangan suatu 

produk. Setelah dilakukannya ujicoba penggunaan media yang 

telah dikembangkan, maka peneliti dapat menguji pemahaman 

siswa melalui beberapa soal terkait materi yang diajarkan. Hal 

tersebut dapat menentukan keefektifan media pembelajaran maket 

sumedang.  

2. Subjek Penelitian 

Tidak hanya teknik penelitian yang menjadi hal vital dalam suatu 

penelitian, demikian pula subjek yang harus ada dalam proses 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan subjek menjadi sumber dari hasil 

penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

media maket sumedang ini adalah siswa kelas IVB SDN Junrejo 1 Kota 

Batu dengan jumlah 23 siswa. Selain itu guru kelas juga menjadi salah 

satu subjek pemberi informasi dalam proses penelitian.  

Selain itu dalam penelitian diperlukan validator untuk menvalidasi 

media dan materi pembelajaran. Validator media adalah ahli media 

yang harus memenuhi syarat yaitu minimal tingkat pendidikan terakhir 

S2 PGSD yang menguasai pengembangan dan penggunaan media 

pembelajaran. Sedangkan validator materi adalah ahli materi yang 

harus memenuhi syarat yaitu minimal tingkat pendidikan terakhir S2 
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PGSD yang menguasai materi tematik. Masing-masing validator untuk 

dua aspek tersebut minimal berjumlah satu orang. 

3. Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Jika teknik penelitian dan subjek dari penelitian sudah ditentukan 

maka peneliti tinggal menentukan jadwal pelaksanaan pengumpulan 

data. Waktu yang tepat akan menghasilkan data yang tepat pula. 

Artinya, penelitian tidak boleh hanya dilakukan sekali karena hasilnya 

tidak akan valid.  

Misalnya dalam pelaksanaan observasi penelitian dan 

pengembangan media maket sumedang dilakukan selama satu bulan 

penuh sebagai observasi awal pengenalan lingkungan dan subjek yang 

hendak diteliti. Sejalan dengan observasi, perlunya wawancara pada 

awal penelitian dimaksudkan untuk mempertegas hasil observasi awal. 

Selain itu wawancara akan dilakukan di akhir penelitian untuk 

mendapatkan pesan kesan dari penggunaan media maket tersebut. 

Dokumentasi menjadi pengiring dalam setiap kegiatan penelitian 

dan pemerolehan data penelitian. Hal tersebut dilakukan agar 

pemerolehan data dapat dipercaya melalui hasil dokumentasi 

penelitian. Tes juga turut serta dalam setiap pelaksanaan ujicoba 

produk. Tes ini dilakukan pada pada akhir pembelajaran untuk 

menentukan keefektifan produk. 

Berikut tabel pelaksanaan teknik pengumpulan data: 
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Tabel 3.3. Pelaksanaan Teknik Pengumpulan Data 
Tahapan 
Penelitian 

Indikator Instrumen Teknik Subjek 

Analyze Siswa, materi, 
media 
pembelajaran 

Pedoman 
wawancara, 
lembar 
pengamatan, 
lembar 
dokumentasi 

Wawancara, 
observasi, 
dokumentasi 
 

Guru kelas 
dan siswa 
kelas IVB 
SDN 
Junrejo 1 
Koa Batu  

Design Konten, 
konsep, 
konstruk 
Penyusunan 
instrumen 

Lembar 
dokumentasi 

Dokumentasi  - 

Development Pembuatan 
produk 

- - - 

Implementation Keefektifan 
dan kevalidan 

Lembar 
pengamatan, 
lembar 
dokumentasi, 
tes tertulis 

Observasi, 
dokumentasi, 
tes 

Siswa 
kelas IVB 
SDN 
Junrejo 1 
Kota Batu 

Evaluation Keefektifan Pedoman 
wawancara, 
lembar 
dokumentasi 

Wawancara, 
dokumentasi 

Siswa 
kelas IVB 
SDN 
Junrejo 1 
Kota Batu, 
validator 

 

E. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian membutuhkan suatu 

instrumen. Instrumen-instrumen tersebut disesuaikan dengan teknik 

pengumpulan data penelitian dan data yang ingin diperoleh oleh peneliti. 

Berikut instrumen-instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

dan pengembangan media maket sumedang: 

1. Lembar Pengamatan  

Lembar pengamatan merupakan salah satu bentuk instrumen 

penelitian yang dapat digunakan dalam teknik penelitian observasi. 

Lembar pengamatan memuat aspek yang ingin diketahui oleh peneliti 

terkait subjek yang diteliti. Hasil lembar observasi dapat berupa angka 
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atau deskripsi maupun keduanya. Berikut kisi-kisi instrumen lembar 

pengamatan: 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Lembar Pengamatan  
No Aspek Indikator 
1 Pembelajaran Menggunakan media dalam proses pembelajaran 

Siswa dilibatkan dalam tanya jawab terkait media 
Media menunjang pencapaian tujuan pembelajaran 

2 Respon siswa Media membantu siswa meningkatkan motivasi 
Penggunaan media membantu fokus siswa terhadap 
pembelajaran 
Media membantu siswa lebih aktif 
Media membantu siswa memahami materi 
Media membantu siswa untuk lebih berfikir kritis 

3 Guru Guru dapat mengaplikasikan media   
Guru dapat berinteraksi dengan siswa melalui media 

 

2. Pedoman Wawancara 

Dijelaskan sebelumnya bahwa wawancara merupakan salah satu 

cara mendapatkan informasi yang dilakukan melalui sebuah tanya 

jawab. Melalui wawancara peneliti dapat menemukan informasi suatu 

keadaan maupun perasaan. Namun, dalam penggunaan wawancara juga 

memerlukan sebuah instrumen. Salah satu bentuk instrumen teknik 

wawancara adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara inilah 

yang digunakan peneliti untuk menemukan informasi penelitian dan 

pengembangan media maket sumedang. Berikut tabel kisi-kisi 

instrumen wawancara: 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara Guru 
No Aspek Indikator 

1 Media Penggunaan media  
Kesulitan dan kemudahan menggunakan media 
Cara penggunaan media 

2 Materi Penyajian materi 
Menyampaikan materi 
Penggunaan kalimat 

3 Pembelajaran Suasana pembelajaran 
Kendala dalam proses belajar mengajar 
Dampak penggunaan media dalam proses belajar mengajar 
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Tabel 3.6. Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara Siswa 
No Aspek Indikator 

1 Media Pemahaman penggunaan media 
2 Materi Penyajian materi 

Penggunaan kalimat 
3 Pembelajaran Suasana pembelajaran 

Respon siswa 
 

3. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi merupakan salah satu bentuk instrumen dari 

teknik penelitian dokumentasi. Dokumentasi dalam sebuah penelitian 

sangatlah penting, karena dengan dokumentasi data hasil penelitian 

dapat tersampaikan kebenarannya misalnya dengan menyertakan foto 

dokumentasi. Hasil dari penelitian dan pengembangan media maket 

sumedang ini akan didokumentasikan melalui foto dan video 

penggunaan media didalam kelas. Berikut kisi-kisi instrumen lembar 

dokumentasi: 

Tabel 3.7. Kisi-kisi Instrumen Lembar Dokumentasi 
No Aspek Indikator 
1 Pembelajaran Penggunaan media pembelajaran saat berlangsungnya 

proses pembelajaran 
Suasana proses belajar mengajar menggunakan media 

2 Respon siswa Siswa dapat mencoba media pembelajaran 
3 Guru Pengaplikasian media oleh guru 

 

4. Soal Tes 

Guna memperoleh jawaban keefektifan media pembelajaran maket 

sumedang di kelas IV yang diujicobakan di SDN Junrejo 1 Kota Batu, 

maka dapat dilakukan uji soal terkait materi dari media yang telah 

diterapkan penggunaannya tersebut. Soal tes akan dilakukan setiap 

pembelajaran selesai setiap hari selama masa penelitian. Tes yang 
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dilakukan berisikan soal akademik isian yang akan menentukan 

keefektifan sebuah media pembelajaran. 

Tabel 3.8. Kisi-kisi Instrumen Soal Tes  
No Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Soal Aspek 

Kognitif  
No 

Soal 
1 IPA 3.5. Memahami 

berbagai bentuk 
sumber energi, 
dan sumber 
energi alternatif 
(angin, air, 
matahari, panas 
bumi, bahan 
bakar organik, 
dan nuklir) 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Mengetahui arti 
dari sumber 
energi 

C1 1(PB 
1) 

Menyebutkan 
berbagai macam 
sumber energi 

C1 2, 3 
(PB 1) 
1,  (PB 
3) 

Mengidentifikasi 
manfaat dari 
sumber energi 

C2 5, 6, 7 
(PB 3) 

4.5. Menyajikan 
laporan hasil 
pengamatan dan 
penelusuran 
informasi 
tentang berbagai 
bentuk energi. 

Mengidentifikasi 
perubahan 
sumber energi 

C2 2, 3, 4 
(PB 3) 

2 IPS 3.1. Mengidentifikasi 
karakteristik 
ruang dan 
pemanfaatan 
sumber daya 
alam untuk 
kesejahteraan 
masyarakat dari 
tingkat 
kota/kabupaten 
sampai tingkat 
provinsi 

Mengidentifikasi 
berbagai sumber 
daya alam  

C1 4 (PB 
1) 

Membedakan 
sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui dan 
sumber daya 
alam yang tidak 
dapat diperbarui 

C2 5, 6  
(PB 1) 

4.1. Menyajikan 
hasil identifikasi 
karakteristik 
ruang dan 
pemanfaatan 
sumber daya 
alam untuk 
kesejahteraan 
masyarakat dari 
tingkat kota/ 
kabupaten 
sampai tingkat 
provinsi. 

Menuliskan 
contoh sumber 
daya alam yang 
dapat diperbarui 
dan sumber daya 
alam yang tidak 
dapat diperbarui 

C3 7, 8 
(PB 1) 

3 PPKn 3.2. Mengidentifikasi 
pelaksanaan 

Memahami 
perbedaan hak 
dan kewajiban 

C1 1, 2, 3 
(PB 4) 
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No Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Aspek 
Kognitif  

No 
Soal 

kewajiban dan 
hak sebagai 
warga 
masyarakat 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Mengidentifikasi 
sikap hak dan 
kewajiban 

C1 4, 5 
(PB 4) 

4.2. Menyajikan 
hasil identifikasi 
pelaksanaan 
kewajiban dan 
hak sebagai 
warga 
masyarakat 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Mengidentifikasi 
hak dan 
kewajiban 
penggunaan 
kertas 

C2 6, 7 
(PB 4) 

4 Bahasa 
Indonesia 

3.4. Membandingkan 
teks petunjuk 
penggunaan dua 
alat yang sama 
dan berbeda 

Memahami cara 
penggunaan alat  

C1 9 (PB 
1) 
8, 9 
(PB 3)  

Memahami cara 
menghemat 
energi melalui 
alat 

C1  8, 9 
(PB 4) 

4.5. Menyajikan 
petunjuk 
penggunaan alat 
dalam bentuk 
teks tulis dan 
visual 
menggunakan 
kosakata baku 
dan kalimat 
efektif 

Menuliskan 
perbedaan 
penggunaan alat 

C3 10 (PB 
1) 
10 (PB 
3) 

Pembuatan 
poster hemat 
energi 

C3 10 (PB 
4) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan 

media maket sumedang adalah secara deskriptif. Data akan diklasifikasikan 

kedalam dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data 

ini dilakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan tes.  

Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan didapatkan 

data kualitatif yang berisikan deskriptif hasil pemerolehan data. Data dari 
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hasil tes akan di analisis statistik sehingga data tersebut merupakan data 

kuantitatif. Menurut model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2017:246-253) menyatakan bahwa komponen analisis kualitatif data 

meliputi: 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

Melalui reduksi data, peneliti memilah data yang diperlukan. Karena 

cukup banyak data yang diperoleh dari lapangan sehingga data yang 

tidak penting dibuang dan fokus pada data yang penting. 

b) Data Display (Penyajian Data) 

Data yang sudah direduksi tinggal disajikan melalui tahapan penyajian 

data. Melalui tahap ini data dapat disajikan melalui uraian singkat, 

bagan, dan hubungan antar kategori.  

c) Conclusion Drawing/Verification 

Melalui tahap ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang 

telah diolahnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti ini dapat 

digunakan sebagai hipotesis atau jika didasari/didukung oleh data 

lainnya maka dapat dijadikan suatu teori. 

  Diatas merupakan tahapan analysis data secara kualitatif, dibawah 

ini akan diuraikan analisis data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan media maket sumedang secara kuantitatif. Data kuantitatif 

akan diperoleh melalui soal tes yang dikerjakan subjek selama masa ujicoba 

berlangsung, berikut penjelasannya: 
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a) Analisis tes tertulis 

Tes merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan hasil rumusan masalah berupa keefektifan produk. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan setiap akhir 

pembelajaran pada masa ujicoba berlangsung. Hasil tes tersebut dapat 

dihitung dengan rumus: 

𝑆 =
𝑆𝐵

𝑆𝑀
𝑥100 

Sumber: Sudjana (2005:8) 

Keterangan: 

S  = Nilai yang diperoleh masing-masing siswa 

SB  = Skor yang diperoleh masing-masing siswa 

SM = Skor maksimal yang dapat diperoleh 

Jika sudah didapat nilai siswa maka nilai tersebut dapat 

dibandingkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Menurut 

Sudjana (2005:8) siswa dapat dikatakan tuntas atau lulus dengan nilai 

≥70, sedangkan ketuntasan kelas dapat dihitung dengan rumus: 

𝐾 =
𝑛

𝑁
𝑥100% 

Keterangan: 

K  = Ketuntasan kelas 

n  = Banyak siswa yang memperoleh skor ≥70 

N  = Banyak siswa yang mengikuti tes 
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Tabel 3.9. Kriteria Ketuntasan 
Interval Presentase Banyaknya 

Siswa Tuntas Belajar 
Kualifikasi 

81%-100% Sangat Baik 
61%-80% Baik 
41%-60% Cukup Baik 
21%-40% Kurang Baik 
0%-20% Tidak Baik 

Sumber: Wisyoko (2009:242) 

b) Analisis Keefektifan 

Menurut Kemp Media pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 

≥80% siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan mencapai nilai 

acuan keberhasilan. Berikut interval kriteria nilai yang diperoleh siswa: 

Tabel 3.10. Interval Kriteria Nilai 
Interval Kriteria Kualifikasi 

0≤ TPS <40 Sangat rendah/sangat tidak efektif 
40≤ TPS <60 Rendah/tidak efektif 
60≤ TPS <75 Sedang/kurang efektif 
75≤ TPS <90 Tinggi/efektif 

90≤ TPS <100 Sangat tinggi/sangat efektif 
Sumber: Hobri (2010:58) 

Keterangan: 

TPS = Tingkat Penguasaan Siswa 

 Nilai yang diperoleh siswa menjadi penentu keefektifan media 

pembelajaran semakin tinggi nilai yang didapat siswa semakin efektif 

media pembelajaran tersebut.  

c) Analisis Kevalidan 

Analisis kevalidan dapat diperoleh melalui hasil validasi oleh 

validator. Penggunaan instrumen sebagai alat ukur dalam validasi 

media dan materi. Terdapat skala likert yang digunakan sebagai tolok 

ukur indikator variabel. Skala likert yang digunakan dalam validasi 

media dan materi adalah: 
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Tabel 3.11. Skala Likert 
4 Sangat setuju/strongly agree 

3 Setuju/agree 

2 Tidak setuju/disagree 

1 Sangat tidak setuju/strongly disagree 

Sumber: Suryani (2015:132) 

Berdasarkan data hasil validasi dari validator para ahli yang 

kompeten didalamnya. Menurut Arifin (2010:137) data validasi dapat 

dirata-rata melalui rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑𝑅

𝑁
𝑥100% 

Keterangan: 

P  : Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan) 

∑𝑅 : Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan 

       yang terpilih 

N  : Jumlah Skor maksumal atau ideal 

Setelah diperoleh data persentase melalui rumus tersebut, maka 

peneliti mencocokkan hasilnya melalui tabel tingkat pencapaian 

kualifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.12. Kriteria Validitas 
No Tingkat 

Pencapaian 
Tingkat Validitas 

1 80%-100% Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi 
2 61%-80% Valid atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil 
3 41%-60% Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan 
4 21%-40% Tidak valid, disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar 
5 00%-20% Sangat tidak valid atau tidak boleh dipergunakan 

Sumber: Sa’dun Akbar (2013:42) 

 Menurut tabel kriteria validitas diatas, maka media dan materi dapat 

dikatakan valid saat hasil skor validasi oleh ahli media maupun ahli 

materi ≥ 61%.  

 


