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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan atau yang lebih dikenal dengan Research and 

Development(R&D) merupakanpenelitian yang mengembangkan suatu 

produk pendidikan. Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

model penelitian dan ADDIE. Menurut Hasyim (2016:97) model ADDIE 

merupakan model prosedural yang sederhana dan mudah digunakan untuk 

memproduksi media pembelajaran.Model ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu 

(1) Analyze/ Analisis, (2) Design /Desain, (3) Development/ Pengembangan, 

(4) Implementation/Implementasi, (5) Evaluation/Evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Tahapan Pengembangan Model ADDIE 
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Alasan penggunaan model penelitian dan pengembangan ADDIE yaitu : 

1. Model pengembangan ADDIE merupakan model pengembangan yang bersifat 

umum dan sesuai digunakan pada penelitian pengembangan media. 

2. Model pengembangan ADDIE merupakan  model yang sistematis karena selalu 

dilakukan evaluasi pada setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan terhadap produk yang akan dikembangkan. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahapan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan yang terjadi pada pembelajaran Matematika khusunya 

materi penjumlahan bilangan bulat di SDN Genengan Jasem 1. Pada 

tahapan analisis ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu (a) Siswa 

masih kesulitan memahami materi tentang penjumlahan bilangan bulat, (b) 

Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika kurang 

efektif dan menarik karena hanya menggunakan papan tulis dan papan 

garis bilangan, (c) Minat siswa terhadap pelajaran matematika kurang 

karena siswa cenderung tidak memperhatikan dan berbicara sendiri saat 

pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VI dan didukung 

dengan hasil observasi pada tanggal 2-5 November 2018 tentang proses 

pembelajaran matematika materi penjumlahan bilangan bulat di kelas VI 

dapat diketahui bahwa : 

a. Siswa masih kesulitan dalam memahami mata pelajaran matematika 

khususnya materi penjumlahan bilangan bulat 
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b. Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika 

materi penjumlahan bilangan bulat kurang efektif karena hanya 

menggunakan papan tulis dan papan garis bilangan. 

c. Minat siswa terhadap mata pelajaran matematika kurang karena siswa 

cenderung tidak memperhatikan dan berbicara sendiri saat 

pembelajaran berlangsung.  

2. Tahap Desain (Design) 

Pada tahap desain atau yang biasa dikenal dengan tahap perencanaan 

media monopoli berbasis etnomatika ini ada dua komponen yang 

diutamakan yaitu pemilihan materi yang sesuai dengan karakteristik siswa 

serta tuntutan kompetensi yang harus dicapai dan pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua 

komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pemilihan Materi Yang Sesuai Dengan Karakteristik Siswa 

Media monopoli berbasis etnomatika ini dirancang untuk materi 

penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas VI Sekolah Dasar. Pada 

dasarnya siswa usia Sekolah Dasar akan lebih mudah memahami 

suatu materi yang disampaikan oleh guru dengan  menggunakan 

bantuan media pembelajaran. Siswa akan lebih tertarik dan berminat 

jika media yang digunakan tersebut dikemas dalam bentuk permainan. 

Agar pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka 

diperlukan adanya pemilihan materi yang sesuai dengan kemampuan 

dan karakteristik siswa. Pemilhan materi tersebut dapat dilihat melalui 
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Kompetensi Dasar kelas VI pada mata pelajaran matematika  adalah 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif.  

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah ada, maka dapat 

dirumuskan indikator dan tujuan pembelajaran sebagai berikut : 

2. Indikator  

1) Menjelaskan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan 

bulat negatif. 

2) Menyelesaikan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan 

bulat negatif. 

3. Tujuan Pembelajaran  

1) Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menjelaskan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. 

2) Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan 

positif dengan benar. 

3) Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan 

negatif dengan benar. 

4) Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan 

positif dengan benar. 
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5) Melalui media monopoli berbasis etnomatika siswa mampu 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dan 

negatif dengan benar. 

6) Melalui soal cerita siswa mampu menyelesaikan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. 

b. Pendekatan Pembelajaran  

Mata pelajaran matematika dapat dipelajari dengan baik dan 

dipahami dengan mudah melalui pendekatan yang tepat. Pendekatan 

yang dapat digunakan dalam penyampaian materi penjumlahan 

bilangan bulat adalah pendekatan pembelajaran pakem. Dalam 

pendekatan tersebut diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif, 

kreatif, dan menyenangkan dalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran akan dikemas dalam bentuk permainan serta siswa dapat 

menemukan permasalahan dan menyelesaikan sendiri melalui 

penggunaan media monopoli berbasis etnomatika. Media tersebut 

dirancang semenarik mungkin untuk menarik minat dan perhatian 

siswa.  

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap Pengembangan (Development) merupakan tahapan 

mewujudkan rancangan media monopoli berbasis etnomatika ke dalam 

wujud nyata. Pada tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan 

berbagai sumber yang dibutuhkan seperti materi, gambar-gambar tarian 

asal daerah di Jawa Timur, melakukan validasi dengan ahli media, ahli 

materi, dan ahli pembelajaran.  
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4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahapan implementasi (Implementation) adalah tahapan untuk 

menguji coba produk yang sudah dibuat. Uji coba dari hasil 

pengembangan media monopoli berbasis etnomatikaini dilakukan di SDN 

Genengan Jasem 1 untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan 

media dalam pembelajaran penjumlahan bilangan bulat, kemenarikan 

media untuk siswa dan tingkat kevalidan media dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan yang terakhir adalah tahapan evaluasi (Evaluation). Pada 

tahapan ini terdapat dua macam evaluasi yaitu 1) Evaluasi formatif 

merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan  pada setiap 

tahapan untuk penyempurnaan media 2) Evaluasi sumatif merupakan 

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di akhir program untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Akan tetapi, dalam 

evaluasi pengembangan media monopoli berbasis etnomatikahanya 

menggunakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini digunakan untuk 

melihat fungsi media sudah sesuai dengan harapan awal atau tidak untuk 

dilakukan penyempurnaan. Dalam menentukan kevalidan produk, ada dua 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil data kualitatif diperoleh melalui kritik dan saran para 

ahli, sedangkan hasil data kuantitatif diperoleh melalui telaah para ahli dan 

angket respon siswa. Hasil yang sudah didapat tersebut akan dijadikan 

pedoman untuk melakukan revisi produk media pembelajaran.  
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C. Tempat dan Waktu 

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SDN Genengan Jasem 1 kelas 

V1. Sekolah tersebut berlokasi di Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 

Januari 2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada lima 

yaitu observasi, wawancara, angket, tes. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memperoleh data kualitatif 

berupaaktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di SDN 

Genengan Jasem 1. Data yang diperoleh dalam observasi akan digunakan 

sebagai data tahap IV Implementasi(Implementation) sesuai dengan model 

pengembangan ADDIE. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

bersifat kualitatif. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini bersifat 

terstruktur karena menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

disusun sebelum melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dua 

kali yaitu pada saat pra pelaksanaan penelitian untuk mendapat analisis 

kebutuhan dan digunakan sebagai tahap analisis (Analyze). Wawancara 

kedua dilaksanakan setelah penelitian. Kegiatan wawancara kedua 

dilakukan dengan narasumber guru dan siswa kelas VI di SDN Genengan 
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Jasem 1 terkait penggunaan media monopoli berbasis etnomatikadalam 

proses pembelajaran. Data yang didapat pada kegiatan wawancara ini juga 

akan digunakan sebagai data tahap IVImplementasi (Implementation) 

sesuai dengan model pengembangan ADDIE.  

3. Angket 

Pengumpulan data berupa angket digunakan untuk penilaian terhadap 

pengembangan media monopoli berbasis etnomatika. Ada empat angket 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Angket untuk ahli materi 

Angket ini digunakan untuk penilaian oleh ahli materi terkait kelayakan 

penggunaan media monopoli berbasis etnomatika terhadap materi dan 

pembelajaran yang sudah dikembangkan. Penilaian kelayakan materi  

dapat dilihat melalui indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah 

disusun. Hasil dari pengumpulan data berupa angket akan digunakan 

sebagai data tahap III pengembangan (development). Adapun kriteria 

dari ahli materi adalah sebagai berikut : 

1. Lulusan S2. 

2. Lulusan dari program studi pendidikan. 

3. Paham dengan media pembelajaran. 

4. Berpengalaman menjadi ahli media atau validator media. 

5. Pernah melakukan penelitian dalam bidang pengembangan media. 

b. Angket untuk ahli media  

Angket ini digunakan untuk penilaian oleh ahli media terkait kualitas 

dari media monopoli berbasis etnomatika. Penilaian ini berisi tentang 
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tampilan media, kepraktisan media, kemenarikan media, dan cara 

penggunaan media. Hasil dari pengumpulan data berupa angket akan 

digunakan sebagai data tahap III pengembangan (development). Adapun 

kriteria dari ahli media adalah sebagai berikut : 

1. Lulusan S2. 

2. Lulusan dari program studi pendidikan matematika atau matematika 

murni. 

3. Menguasi materi matematika. 

4. Pernah mengampuh mata kuliah matematika. 

5. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 

c. Angket untuk ahli praktisi (guru) 

Angket ini digunakan untuk penilaian oleh ahli praktisi (guru) terkait 

kesesuaian isi materi saat melakukan uji coba didalam pembelajaran 

dan tampilan media melalui sudut pandang guru. Hasil dari 

pengumpulan data berupa angket akan digunakan sebagai data tahap III 

pengembangan (development). Adapun kriteria dari ahli praktisi adalah 

sebagai berikut : 

1. Minimal lulusan S1. 

2. Berpengalaman menjadi guru matematika. 

3. Menguasi materi matematika.  

4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun.  

5. Memiliki pengetahuan tentang media minimal kriteria media 

pembelajaran yang baik.  
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d. Angket untuk siswa 

Angket ini digunakan untuk penilaian oleh siswa terkait proses 

pembelajaran dengan menggunakan media monopoli berbasis 

etnomatika. Penilaian proses pembelajaran dengan menggunakan media 

monopoli berbasis etnomatika oleh siswa. Melalui pengumpulan data 

berupa angket tersebut dapat digunakan sebagai data tahap IV 

Implementasi (Implementation).Adapun kriteria siswa adalah sebagai 

berikut : 

1. Siswa kelas VI di SDN Genengan Jasem 1.  

2. Pengguna media yang sudah dikembangkan.  

4. Tes 

Teknik pengumpulan data berupa tes ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi penjumlahan bilangan bulat 

dengan menggunakan media monopoli berbasis etnomatika. Melalui tes 

ini juga akan diketahui kelayakan media monopoli berbasis etnomatika 

dalam proses pembelajaran.Pengumpulan data berupa tes ini digunakan 

sebagai data tahap IV Implementasi (Implementation). 

5. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini didapat selama proses 

pembelajaran menggunakan media monopoli berbasis etnomatika. Data 

ini berupa foto-foto saat pembelajaran berlangsung.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dibutuhkan pada penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Lembar observasi  

Kegiatan observasi dilakukan saat proses pembelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

No Aspek Sub Indikator 

1. Proses 

pembelajaran 

a. Kegiatan awal  

 

 
 

 

b. Kegiatan inti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

c. Kegiatan penutup

  

1. Mengkondisikan siswa (salam,berdoa, 

dan presensi) 

2. Melakukan apresepsi 
3. Melakukan eksplorasi materi 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

1. Menyiapkan media pembelajaran 

monopoli berbasis etnomatika 

2. Membagi siswa kedalam bentuk 

kelompok 

3. Memberikan media monopoli berbasis 

etnomatika kepada masing-masing 

kelompok besar 

4. Menyediakan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) atau Lembar Kerja Siswa (LKS) 
5. Mengajak siswa memahami panduan 

penggunaan media monopoli berbasis 

etnomatika 

6. Mengajak siswa melempar dadu atau 

suit untuk menentukan pemain 

7. Mengoreksi dan memberi penguatan 

materi penjumlahan bilangan bulat pada 

siswa 

1. Menyimpulkan pembelajaran 

2. Memberikan evaluasi 

3. Melakukan refleksi dan tindak lanjut 

4. Mengucapkan salam dan doa 
5. Melakukan penilaian hasil belajar 

materi penjumlahan bilangan bulat 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Siswa 

No 

Aspek Sub Indikator 

1. Siswa  a. Aktivitas siswa a. Siswa aktif dalam proses pembelajaran 

b. Siswa memiliki antusias dan minat 
belajar yang tinggi dalam proses 

pembelajaran 

c. Siswa terampil menggunakan media 

dalam pembelajaran  
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2. Pedoman wawancara  

Wawancara digunakan untuk memporoleh informasi tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Wawancara dilakukan 

dua kali yaitu, pra pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan penelitian. Kisi-

kisi dalam wawancara ini yaitu berkaitan dengan media yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran, nilai yang dicapai oleh siswa, minat siswa 

terhadap mata pelajaran matematika, dan metode yang digunakan oleh 

guru. 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Lembar Wawancara Guru Pra Pelaksanaan 

No Aspek Sub Indikator 

1 Proses 

pembelajaran 

a. Sistem pembelajaran 

 

b. Mata pelajaran 

 

 

 

c. Nilai  

1. Kurikulum yang digunakan 

2. Metode yang digunakan 

1. Mata pelajaran yang terpisah 

2. Mata pelajaran yang tidak disukai siswa 

3. Mata pelajaran yang dianggap sulit 

4. Materi yang dianggap sulit 

1. KKM dan nilai siswa 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Wawancara Guru 

No 

Aspek Sub Indikator 

1.  Proses 

pembelajaran 

a. Aktivitas siswa 

 

 

b. Penggunaan media 

1. Siswa aktif dalam pembelajaran 

2. Siswa memiliki minat tinggi dalam 

pembelajaran 

1. Penggunaan media monopoli berbasis 

etnomatika dapat membantu guru 

menyampaikan materi penjumlahan 

bilangan bulat 

2. Media yang digunakan menarik 
3. Media mudah dalam penggunaannya 

4. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

untuk belajar materi penjumlahan 

bilangan bulat 

5. Media yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa usia SD 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Wawancara Siswa 

No Aspek Sub Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

Proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

a. Penggunaan media 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemahaman siswa 

 

 
 

1. Penggunaan media monopoli berbasis 

etnomatika dapat memudahkan 

pemahaman siswa 

2. Pembelajaran menggunakan media 

monopoli berbasis etnomatika 

menyenangkan 

3. Pembelajaran menggunakan media 

monopoli berbasis etnomatika tidak 

membosankan 

1. Siswa lebih mudah mengerjakan soal 

menggunakan media 

2. Siswa tidak ada kesulitan lagi dalam 
memahami materi penjumlahan 

blangan bulat  

3. Angket ahli media 

Angket ini diberikan untuk penilaian terhadap media yang sudah 

dikembangkan yaitu media monopoli berbasis etnomatikaoleh ahli media. 

Kisi-kisi yang terdapat dalam angket ini berkaitan dengan tampilan media 

yang meliputi bentuk media, bahan yang digunakan, kelayakan media 

untuk pembelajaran di SD. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Ahli Media 

No Aspek Sub Indikator 

1. Media a. Tampilan media 
 

 

 

 

 

b. Kualitas media 

a. Kejelasan petunjuk penggunaan media 
b. Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 

c. Ketepatan komposisi warna 

d. Ketepatan penggunaan dan pemilihan gambar 

e. Ketepatan ukuran tulisan  

f. Ketepatan ukuran media 

a. Media mudah digunakan  

b. Keamanan bahan yang digunakan dalam media 

c. Kualitas tampilan media 

d. Kualitas pengemasan media 

e. Kepraktisan media 

2 Siswa  Keterlibatan siswa 

dalam penggunaan 

media  

a. Media membuat siswa aktif 

b. Meningkatkan minat siswa 

c. Kebermaknaan media  
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4. Angket ahli materi 

Angket ini diberikan untuk penilaian terhadap materi yang sudah 

dikembangkan pada media monopoli berbasis etnomatika oleh ahli materi. 

Kisi-kisi yang terdapat dalam angket ini berkaitan kesesuaian materi  

dengan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang ingin dicapai, 

kebenaran isi materi, ketepatan cakupan materi, dan kemenarikan 

pengemasan materi. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Angket Ahli Materi  

No Aspek Sub Indikator 

1. Materi  Kesesuaian isi materi pada 

media  

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

KD  

b. Ketepatan cakupan materi 

c. Pembaruan isi materi 

d. Kebenaran materi 

e. Penggunaan bahasa mudah dipahami 

f. Materi sesuai kehidupan sekitar siswa 

g. Kesesuaian urutan materi 

h. Kemenarikan pengemasan materi 

2 Tujuan Kesesuaian tujuan 

pembelajran 

a. Materi yang disajikan sudah sesuai 

dengan indikator 
b. Materi yang disajikan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran 

5. Angket ahli praktisi (guru) 

Angket ini diberikan untuk penilaian terhadap media monopoli berbasis 

etnomatika dan materi yang sudah dikembangkan oleh guru). Kisi-kisi 

yang ada dalam angket untuk guru (ahli praktisi) yaitu gabungan dari 

semua kisi-kisi yang digunakan oleh ahli media dan ahli materi. 
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Ahli Praktisi 

No Aspek Sub Indikator 

1. Media a. Tampilan 

media 

 

 

 

 

b. Kualitas 

media 

a. Kejelasan petunjuk penggunaan media 

b. Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 

c. Ketepatan komposisi warna 

d. Ketepatan penggunaan dan pemilihan gambar 

e. Ketepatan ukuran tulisan  

f. Ketepatan ukuran media 

a. Media mudah digunakan  

b. Keamanan bahan yang digunakan dalam media 

c. Kualitas tampilan media 

d. Kualitas pengemasan media 

e. Kepraktisan media 

2 Siswa  Keterlibatan siswa  a. Media membuat siswa aktif 
b. Meningkatkan minat siswa 

c. Kebermaknaan media  

3 Materi  Kesesuaian isi 

materi pada media  

a. Materi yang disajikan sesuai dengan KD  

b. Ketepatan cakupan materi 

c. Pembaruan isi materi 

d. Kebenaran materi 

e. Kemenarikan pengemasan isi materi 

f. Kualitas penyajian materi 

g. Kebermaknaan materi 

4 Tujuan Kesesuaian 

tujuan 
pembelajran 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan indikator 

b. Materi yang disajikan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran 

6. Angket siswa 

Angket ini diberikan untuk penilaian terhadap penggunaan media 

monopoli berbasis etnomatikadalam pembelajaran matematika materi 

penjumlahan bilangan bulat. Kisi-kisi yang ada dalam angket untuk siswa 

yaitu berkaitan dengan respon siswa terhadap kelayakan penggunaan 

media monopoli berbasis etnomatikadalam proses pembelajaran. 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Angket Siswa 

No Aspek Sub Indikator 

1. Media a. Tampilan media 

 

 
b. Penggunaan media 

a. Media memiliki tampilan menarik 

b. Media memiliki warna yang menarik 

c. Materi dapat terbaca dengan jelas 
a. Media memiliki petunjuk penggunaan 

yang jelas 

b. Media mudah digunakan 

2 Siswa  Respon siswa a. Pembelajaran menggunakan media 

lebih menyenangkan 

b. Media memudahkan siswa dalam 

memahami materi 
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7. Tes  

Tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap penggunaan 

media monopoli berbasis etnomatika dalam pembelajaran.  

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Tes 

No Indikator 

1 Menjelaskan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. 

2 Melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. 

 

8. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan pembelajaran di kelas. 

Dokumentasi ini dillakukan saat penelitian berlangsung dan ketika 

pembelajaran menggunakan media monopoli berbasis etnomatika. 

Tabel 3.11 Kisi-Kisi Dokumentasi 

No Aspek  Sub  Indikator 

1 Pembelajaran  Kegiatan guru dan 

siswa 

a. Guru menyampaikan materi menggunakan 

media monopoli berbasis etnomatika  

b. Aktivitas siswa ketika mengikuti 

pembelajaran  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

ini adalah jenis analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.  Data jenis 

kualitatif digunakan untuk data wawancara dan observasi yang sudah 

dilakukan pada penelitian. Sebaliknya data kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh melalui angket. Adapun teknik untuk 

menganalisis data akan dipaparkan lebih detail sebagai berikut : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diambil dari analisis ketika observasi dan wawancara 

dengan guru dan siswa kelas VI di SDN Genengan Jasem 1. Data kualitatif 
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diambil dari kondisi lapangan di SDN Genengan Jasem 1 dengan 

menggunakan model analisis Miles dan Heburman. Ada empat langkah 

dalam menganalisis data menggunakan model iniyaitu : 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

  Pada tahapan pengumpulan data dilakukan pengumpulan data dari 

hasil wawancara dan hasil observasi sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

  Pada tahapan reduksi data dilakukan penggolongan, pengarahan, 

membuang data yang tidak diperlukan. Hasil dari tahapan reduksi 

adalah berupa ringkasan data yang didapat dari lapangan. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

  Penyajian data bertujuan untuk memberikan kemungkinan pada 

penarikan kesimpulan sementara dari data yang sudah melalui tahap 

reduksi serta memberikan tindakan.  

d. Penarikan  Kesimpulan (Conclusion) 

  Pada tahapan penarikan kesimpulan akan ditarik kesimpulan yang 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut.  

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dari angket yang 

didapat dari para ahli media, ahli materi, ahli praktisi (guru), dan siswa di 

SDN Genengan Jasem 1. Data kuantitatif pada penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan statistik deskriptif. 
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a. Analisis Angket Validasi Ahli dan Angket Respon Siswa 

 Angket validasi yang diperoleh dari para ahli dan respon siswa 

dianalisis menggunakan skala likert. Menurut Setyosari (2016:232) skala 

likert (summated rating scale) digunakan untuk mengukur sikap terhadap 

kecenderungan suatu hal, objek, atau keadaan melalui serangkaian 

pernyataan. Poin penskoran yang ada dalam skala likert dijelaskan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.12 Pedoman Penskoran Angket Validasi 

Skala Respon terhadap produk 

4 
Sangat baik/sangat mudah/sangat menarik/sangat sesuai/sangat layak/sangat 

mengerti/sangat setuju/sangat aktif/sangat mudah/sangat membantu/sangat 

memotivasi/sangat bermanfaat.  

3 Baik/mudah/menarik/sesuai/layak/mengerti/setuju/aktif/mudah/ 

membantu/memotivasi/bermanfaat. 

2 
Cukup baik/cukup mudah/cukup menarik/cukup sesuai/cukup layak/cukup 

mengerti/cukup setuju/cukup aktif/cukup mudah/cukup membantu/cukup 

memotivasi/cukup bermanfaat. 

1 
Kurang baik/kurang mudah/kurang menarik/kurang sesuai/kurang 

layak/kurang mengerti/kurang setuju/kurang  aktif/kurang mudah/kurang 

membantu/kurang memotivasi/kurang bermanfaat. 

       (Sumber : Marsudi, dkk 2017 : 111) 

 

Rumus pesentase untuk menghitung hasil penilaian dari para ahli dan respon 

siswa adalah sebagai berikut : 

P =
∑

𝑛
𝑥 100 

Keterangan : 

P = Presentasi skor 

∑ = Jumlah jawaban 

n = Skor maksimal 

 Hasil validasi oleh para ahli dan respon siswa digunakan untuk 

mengetahui analisis terhadap produk yang dikembangkan dengan 
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menggunakan interprestasi skor. Interprestasi skor untuk menentukan 

kualitas media dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.13 Interprestasi Skor Angket Validasi 

No Tingkat presentase Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat baik/ sangat valid/ 

sangat efektif/ sangat tidak 

perlu revisi 

2 61-80% Baik Baik/ valid/ efektif/tidak perlu 

revisi 

3 41-60% Cukup baik Cukup baik/Cukup valid/ 

Cukup efektif/ sedikit perlu 

revisi 

4 21-40% Kurang baik Kurang baik/ kurang valid 

/kurang efektif/ sangat  perlu 

revisi 

 (Sumber : Riduwan, 2014 : 41) 

Jika hasil penilaian menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk yang 

dikembangkan dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. Oleh karena itu  media 

atau produk yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran.  


