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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk, baik 

produk baru maupun menyempurnakan produk yang telah tercipta melalui proses 

dan langkah-langkah tertentu (Sukmadinata, 2016:164). Penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan model ADDIE yaitu (Analyze, Design, 

Development, Implementantion, Evaluation). Adapun langkah-langkah dari model 

penelitian ADDIE digambarkan seperti bagan dibawah ini: 

Bagan 3.1 
Langkah penelitian pengembangan model ADDIE 

 

 

Model penelitian pengembangan ADDIE dipilih karena model ADDIE 

tersusun secara terprogram dengan urutan yang sistematis yang dapat digunakan 

untuk pemecahan masalah belajar yang sesuai dnegan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik berkaitan dengan sumber belajar (Tegeh, 2014:41).  Selain itu, 

ADDIE  memiliki tahapan yang mudah dipahami dan diterapkan untuk 

mengembangkan produk ajar, multimedia dan sebagainya. Setiap langkah dari 

ANALYZE 

EVALUATE IMPLEMENT DESIGN 

DEVELOP 
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proses pengembangan peneliti mendapat kesempatan untuk melakukan evaluasi. 

Penelitian model ADDIE dapat diterapkan dalam skala kecil dan termasuk model 

penelitian yang sederhana dan mudah dipahami (Susanto, dkk 2017) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan wallchart numerasi ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan berdasarkan model pengembangan yang ddigunakan yaitu 

model ADDIE. Adapun tahapan-tahapan pengembangan model ADDIE menurut 

Tegeh (2014:42) akan peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Analisis yang dilakukan peneliti pada tahapan ini adalah dengan melakukan 

analisis kebutuhan. Proses yang dilakukan yaitu melalui kegiatan wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. 

Peneliti melakukan analisis karakteristik peserta didik yang akan menjadi subjek 

dari pengembangan produk wallchart numerasi, yaitu melalui kegiatan wawancara 

yang dilakukan kepada salah satu perwakilan guru kelas. Sedangkan analisis 

materi dan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik terhadap produk 

yang dikembangkan, menyesuaikan antara komponen yang ada dalam literasi 

numerasi disesuaikan dengan cakupan materi pada kurikulum 2013. Tidak sampai 

pada tahap itu, peneliti juga menentukan materi yang akan dikembangkan dengan 

menyesuaikan materi pada silabus dan kebutuhan setiap kelas. Sesuai dengan 

tahap pengembangan model ADDIE, pada analisis ini peneliti juga akan 

melakukan evaluasi berupa memadukan kesesuaian materi dengan tingkatan 

belajar peserta didik. 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahapan perancangan ini memiliki tiga fokus pembahasan diantaranya; 

pemilihan materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan 

kompetensi, strategi dalam penerapan pengembangan produk, serta metode 

assesmen dan evaluasi yang digunakan (Tegeh, 2014:43). Pemilihan materi selain 

dengan menyesuaikan pada karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi, 

peneliti juga menyesuaikan dengan materi yang ada dalam komponen literasi 

numerasi dan materi pelajaran matematika yang terdapat pada setiap kelas yang 

disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013.  

Peneliti akan merancang 6 bentuk wallchart numerasi dengan bahasan 

sebagai berikut: (1) mengenal bilangan cacah sampai dengan 20 yang dikaitkan 

dengan berbagai macam khas Kota Malang, (2) mengenal uang dan penukaran 

uang, (3) satuan baku (berat) dengan mengenalkan pada berbagai macam jenis 

timbangan, (4) pengukuran sudut dengan busur derajat melalui perkiraan sudut 

pada perputaran jarum jam, (5) jaring-jaring bangun ruang (kubus) melalui 

pengenalan dadu pada permainan ular tangga. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Tahapan pengembangan ini peneliti mengubah rancangan media yang telah 

dibuat ke dalam bentuk fisik atau nyata untuk kemudian akan digunakan. Produk 

yang dihasilkan berupa wallchart numerasi yang berbentuk dua dimensi. Setelah 

itu peneliti melakukan validasi untuk mengetahui apakah media yang telah dibuat 

layak untuk diuji cobakan. Validasi dilakukan kepada dua ahli yaitu ahli media 

dan ahli materi. Adapun kriteria validator yang ditentukan oleh peneliti sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Subjek uji coba validator pada media “wallchart numerasi” 

No Subjek Uji Coba Bidang Ahli Kriteria 

1 Dosen Ahli Media Ahli Media Lulusan S2 

2 Dosen Ahli Materi Ahli Materi Lulusan S2 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Tahapan pengembangan ini juga dilakukan langkah evaluasi yang diperoleh 

melalui pengisian angket oleh validator, kemudian disimpulkan kembali oleh 

peneliti. Kritik dan saran yang diberikan validator ahli media dan ahli materi akan 

dijadikan pertimbangan peneliti untuk memperbaiki media yang telah dirancang, 

sebelum diuji cobakan. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Tahapan implementasi merupakan tahapan uji coba produk kepada subjek 

penelitian. Tahapan ini peneliti melakukan uji coba secara langsung di lapangan 

untuk mengetahui respon siswa dan respon guru terhadap media yang 

dikembangkan peneliti. Sehingga dari respon tersebut dapat ditemukan 

kekurangan maupun kesalahan sebagai bahan evaluasi yang kemudian nantinya 

akan diperbaiki oleh peneliti. Respon yang ingin diketahui peneliti adalah respon 

terhadap kelayakan media wallchart numerasi yang telah dikembangkan sebagai 

salah satu sarana pendukung dalam menumbuhkan literasi numerasi.  

5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Terdapat dua jenis evaluasi yang dilakukan, yaitu evaluasi formatif 

dilakukan pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan dan evaluasi 

sumatif dilakukan di akhir untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar dan 

kualitasnya secara luas (Tegeh, 2014:43). Evaluasi yang dilakukan peneliti 

menyesuaikan dengan tahapan model penelitian ADDIE bahwa evaluasi 

dilakukan pada setiap tahapan dengan tujuan untuk menyempurnakan setiap 

tahapan pengembangan produk guna meminimalisir kesalahan produk. Serta 
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melakukan evaluasi di akhir pengembangan produk untuk mengetahui kelayakan 

produk yang dikembangkan oleh peneliti. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada setiap kelas yaitu kelas I sampai dengan kelas 

V dengan pengambilan sampel satu kelas pada setiap tingkatan. Penelitian 

dilaksanakan di Kampus I dan Kampus II SD Muhammadiyah 8 KH Mas Mansur 

Kota Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret semester Genap 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengembangan wallchart numerasi ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan salah 

satu perwakilan wali kelas sebagai wawancara awal untuk mengetahui kebutuhan 

awal pengembangan media wallchart numerasi. Wawancara dilakukan secara 

tidak terstruktur dengan harapan bahwa peneliti dapat memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan kebutuhan objek penelitian secara lebih luas. Peneliti tidak lupa 

mempersiapkan daftar pertanyaan dari garis besar permasalahan yang akan 

diteliti. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah bagaimana penerapan 

literasi numerasi, media apa saja yang telah ada pada numerasi, serta bagaimana 

usaha menumbuhkan numerasi di lingkungan sekolah fokusnya pada setiap kelas. 
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2. Observasi 

Observasi pada penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan 

tidak terstruktur. Peneliti melakukan observasi tidak ikut serta dalam kegiatan di 

sekolah maupun di kelas, hanya mengamati beberapa rambu-rambu pengamatan 

terhadap kebutuhan data yang berkaitan dengan penelitian. Fokus pada penelitian 

ini berbasis pada kelas, sehingga peneliti mengamati secara bebas setiap kelas, 

mengamati hal-hal yang menarik dan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian 

dan pengembangan untuk kemudian dibuat kesimpulan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi memiliki peran penting pada penelitian ini, yang mana 

dilakukan sejak wawancara awal dengan merekam pada perekam suara di 

handphone, mengambil gambar pada saat observasi awal pada setiap kelas, serta 

mengambil gambar saat uji coba produk yang akan dilaksanakan di lapangan. Alat 

dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa handphone dan kamera 

digital. Dokumentasi menjadi sebuah teknik pengumpulan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan karena sebagai bukti bahwa telah dilakukan penelitian 

terhadap pengembangan produk. 

4. Angket 

Angket pada penelitian ini yang digunakan antara lain angket validasi 

kepada ahli media dan ahli materi, angket respon guru kelas dan angket respon 

siswa dengan sampel 3 orang setiap kelas. Angket validasi ditujukan kepada 

dosen ahli media dan dosen ahli materi sebelum untuk mengetahui kelayakan 

media sebelum dilakukan uji coba produk. Sedangkan angket respon guru kelas 

dan respon siswa diberikan setelah uji coba produk di lapangan, sebagai salah satu 
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penunjang pengumpulan data untuk mengetahui kemenarikan dan kelayakan 

media wallchart numerasi yang telah dikembangkan peneliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam pengembangan media 

wallchart numerasi di sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar pertanyaan wawancara digunakan sebagai alat mengumpulkan data 

yang diajukan kepada perwakilan guru kelas untuk mengetahui karakteristik 

belajar siswa. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui analisis kebutuhan dan 

dijadikan sebagai bahan awal pengembangan media yang akan dibuat. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

No Aspek yang Dinilai Indikator Jumlah Butir 

1 Pembelajaran dan Media 

Keberlangsungan pembelajaran di kelas 1 

Penggunaan media dalam pembelajaran 1 

Jenis media yang sering digunakan 1 

Media yang digunakan (memanfaatkan 

yang ada atau merancang sendiri) 
1 

2 
Pelaksanaan literasi di 

sekolah 

Pelaksanaan literasi yang ada di 

sekolah 
1 

Literasi yang mulai diterapkan 1 

Pelaksanaan literasi numerasi 1 

Keterkaitan kegiatan belajar dengan 

literasi numerasi 
1 

Media di kelas yang berkaitan dengan 

literasi numerasi 
1 

Pengembangan media numerasi 

berbentuk wallchart 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Observasi 

Instrumen lembar observasi terdiri dari dua yaitu lembar observasi awal dan 

lembar observasi saat media diuji cobakan. Lembar observasi awal dijadikan 

acuan peneliti saat melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi awal 

sedangkan lembar observasi saat produk diuji cobakan digunakan untuk 
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mengetahui kegiatan dan kendala yang dihadapi saat uji coba produk 

dilaksanakan. Berikut kisi-kisi instrument lembar observasi yang digunakan 

peneliti:  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Awal 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 Literasi di sekolah 

Sekolah telah melaksanakan budaya literasi 1 

Literasi dilaksanakan secara rutin 1 

Dalam pembelajaran dimasukkan unsur 

literasi 
1 

Literasi dilakukan di luar kegiatan belajar 

mengajar 
1 

Literasi numerasi mulai dikembangkan 1 

2 
Sarana Penunjang 

Literasi 

Adanya media atau sarana penunjang literasi 1 

Terdapat sarana penunjang / media literasi 

numerasi di setiap kelas 
1 

Adanya media literasi berbentuk wallchart 1 

Media yang tersedia mempermudah siswa 

belajar literasi 
1 

Sarana penunjang / media literasi numerasi 

dikembangkan 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Uji Coba Produk 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 
Respon terhadap 

media wallchart 

numerasi 

Siswa tertarik belajar literasi menggunakan 

media wallchart 
1 

Siswa antusias belajar literasi menggunakan 

media wallchart 
1 

Siswa memahami cara penggunaan media 

wallchart 
1 

Siswa berpartisipasi aktif dalam menggunakan 

media 
1 

Siswa memahami isi materi yang ada pada 

wallchart 
1 

Media wallchart dapat menumbuhkan literasi 

numerasi anak 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Dokumentasi 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah 

kamera digital dan handphone guna mengambil gambar dan merekam kegiatan 

saat penelitian berlangsung. Dokumentasi ini sebagai bukti atau alat perekan 

momen bahwa telah dilakukan penelitian. 
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4. Angket  

Angket pada penelitian ini diberikan kepada validator ahli media dan ahli 

materi sebagai alat untuk mengukur tingkat kevalidan media sebelum diuji 

cobakan. Angket juga diberikan kepada guru kelas dan perwakilan 3 siswa setiap 

kelas untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap media yang 

dikembangkan. Selain penilaian terhadap pengembangan media, angket juga 

berisikan kritik dan saran terhadap media yang telah diuji cobakan oleh peneliti 

yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perbaikan terhadap 

pengembangan produk wallchart numerasi.     

a. Instrumen untuk ahli media 

Instrumen yang digunakan untuk ahli media terdiri dari beberapa aspek 

diantaranya, desain media, materi yang terdapat pada media dan penulisan bahasa 

pada media. Berikut kisi-kisi instrumen untuk ahli media: 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen untuk Ahli Media 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 Desain Media 

Media menggunakan perpaduan warna yang 

sesuai 
1 

Media menggunakan perpaduan garis yang 

sesuai 
1 

Media tidak mudah rusak dan dapat bertahan 

lama 
1 

Desain media sederhana 1 

Desain media menarik 1 

Hiasan media tidak mengganggu isi materi 1 

2 
Penggunaan 

Bahasa 

Ukuran huruf pada media mudah untuk dibaca 1 

Jenis font pada media mudah untuk dibaca  

Media disertai penggunaan bahasa yang baku 1 

Bahasa yang digunakan pada media mudah 

dipahami 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

b. Instrument untuk ahli materi 

Instrument yang digunakan untuk ahli materi terdiri dari beberapa aspek 

diantaranya isi materi dan penyajian. Adapun kisi-kisinya yaitu terdapat pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 Isi Materi 

Materi sesuai dengan tingkatan siswa sekolah dasar 1 

Isi materi dilengkapi dengan gambar yang sesuai 1 

Konsep dan definisi materi disajikan dengan jelas 1 

Materi yang disajikan sesuai konten 1 

Materi sesuai dengan pengembangan ilmu 1 

Materi sesuai dengan komponen literasi numerasi  

pada kurikulum 2013 
1 

2 Penyajian 

Penulisan dan tata bahasa sesuai dengan sasaran 1 

Penggunaan bahasa dan istilah tepat 1 

Materi disajikan dengan disertai gambar 1 

Materi disajikan dengan sederhana dan jelas 1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

c. Instrument untuk guru kelas 

Instrument yang digunakan untuk guru kelas memuat poin-poin tentang 

penggunaan media, isi materi dan respon terhadap uji coba media. adapun kisi-kisi 

instrument tersebut seperti yang tertera pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Respon Guru Kelas 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 
Penggunaan 

Media 

Media mudah digunakan 1 

Media dapat membantu dalam proses belajar 

mengajar 
1 

Media sederhana dan praktis 1 

2 Konten / Isi Media 

Isi materi sesuai dengan tujuan 1 

Isi materi mudah dipahami 1 

Isi materi dilengkapi dengan gambar yang sesuai 1 

Bahasa dan penulisan sesuai tingkatan siswa 

sekolah dasar 
1 

3 
Respon terhadap 

Media 

Siswa antusias dalam menggunakan media 

wallchart numerasi 
1 

Siswa termotivasi untuk belajar numerasi melalui 

wallchart 
1 

Siswa tertarik pada media wallchart numerasi 1 

Siswa memperoleh pemahaman materi pada 

media 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

d. Instrument untuk siswa 

Instrument yang digunakan untuk siswa bertujuan untuk mengetahui respon 

atau reaksi siswa terhadap produk yang diuji coba kan. Angket ini diisi oleh siswa 

pada akhir uji coba produk. Aspek dari instrument respon siswa yaitu penggunaan 

media dan respon terhadap pemakaian. Dalam pengisian angket respon siswa 
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diberikan kepada sampel respon siswa yaitu tiga orang perwakilan pada setiap 

kelas untuk memberikan penilaian serta memberikan kritik, saran serta tanggapan. 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Instrumen untuk Respon Siswa 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1 Penggunaan media 

Media wallchart mudah digunakan 1 

Media wallchart sederhana dan praktis 1 

Terdapat petunjuk jelas tentang penggunaan 

media 
1 

2 
Respon penggunaan 

media 

Pengguna bersemangat dalam menggunakan 

media 
1 

Pengguna tertarik pada tampilan media 1 

Pengguna ingin memiliki media untuk 

dipelajari 
1 

Pengguna merasa senang dapat belajar 

menggunakan media 
1 

3 Kejelasan Isi 

Isi materi pada media mudah dipahami 1 

Isi materi memberikan pengetahuan baru 1 

Isi materi dilengkapi dengan gambar yang 

sesuai 
1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara analisis deskriptif kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa 

metode diantaranya, wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dijabarkan 

dalam bentuk deskripsi. Data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan 

dokumentasi saat uji coba berlangsung diubah ke dalam bentuk deskripsi sesuai 

dengan data yang diperoleh. Data kualitatif pelengkap lainnya diperoleh melalui 

kritik dan saran yang diberikan oleh guru kelas serta respon siswa sebagai bahan 

revisi terhadap pengembangan wallchart numerasi. Selain itu, analisis deskriptif 
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kualitatif ini diperoleh dari validasi ahli media dan validasi ahli materi pada 

pengembangan produk sebagai salah satu bukti kevalidan media sebelum 

dilakukan uji coba produk. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran 

angket yang diberikan kepada guru kelas dan siswa setiap kelas dengan sampel 

tiga orang, validator ahli media dan materiA aspek yang digunakan pada hasil 

analisis kuantitatif sebagai berikut: 

a. Analisis Kevalidan Media  

Kevalidan media dan materi dianalisis dari lembar penilaian yang telah diisi 

oleh validator ahli media dan ahli materi. Lembar penilaian tersebut  telah disusun 

peneliti dengan menentukan aspek dan kriteria penilaian berdasarkan kebutuhan 

penilaian terhadap kevalidan media dan materi. Penilaian yang digunakan dalam 

menentukan kevalidan media dan matero yaitu menggunakan Skala Likert. 

Sugiyono (2015:93) menjelaskan bahwa skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang 

terhadap suatu fenomena.  

Tabel 3.9 Tabel Skor Skala Likert 

Kriteria Penilaian terhadap Produk Skor 

Setuju / selalu / sangat positif diberi skor 4 

Setuju / sering / positif diberi skor 3 

Tidak setuju / hamper tidak pernah / negative diberi skor 2 

Sangat tidak setuju / tidak pernah diberi skor 1 

Sumber : Sugiyono, 2015:94 

Perolehan prosentase dari hasil analisis data validator ahli media dan ahli 

materi dapat dianalisis menggunakan rumus di bawah ini: 
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Keterangan : P = presentase skor yang dicari 

     = jumlah jawaban yang diberikan validator 

   N = jumlah skor maksimal 

Untuk mengetahui kevalidan produk yang dikembangkan, maka hasil 

analisis dari lembar evaluasi pada pengembangan wallchart  numerasi dalam 

penelitian ini dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Intepretasi angket validasi produk 

No Tingkat Penerapan Kualifikasi Keterangan 

1 81 ≤ x ≤ 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 ≤ x ≤ 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 ≤ x ≤ 60% Cukup Baik Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 ≤ x ≤ 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

Sumber : Arikunto 2010:35 

Jika hasil penilaian pada lembar evaluasi dari validator ahli menunjukkan 

prosentase kurang dari 60% maka media tersebut dikatakan cukup baik dengan 

keterangan kurang layak atau kurang valid sehingga perlu direvisi kembali sesuai 

saran dan masukan yang telah disampaikan validator ahli media dan ahli materi. 

Sebaliknya, jika hasil analisis lembar evaluasi dari validator ahli media dan ahli 

materi menunjukkan prosentase lebih dari 61% maka media tersebut dikatakan 

pengembangan produk tersebut mendapat tanggapan positif dan dapat dinyatakan 

produk tersebut layak untuk digunakan sebagai sarana penunjang literasi 

numerasi. 

b. Analisis Kelayakan Media 

Kelayakan media pada penelitian ini dapat dilihat dari angket yang 

diberikan kepada setiap guru kelas dan perwakilan siswa tiga orang setiap kelas. 

Penilaian yang digunakan dalam menentukan kelayakan media yaitu 

menggunakan Skala Guttman. Sugiyono (2015:93) menjelaskan bahwa skala 

pengukuran dengan tipe ini dihadapkan pada jawaban tegas diantara dua pilihan, 



35 
 

 
 

seperti “ya atau tidak”, “setuju atau tidak setuju”, “pernah atau tidak pernah” dan 

lain sebagainya. 

Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam 

bentuk ceklist. Dengan ketentuan nilai tertinggi diberi skor 1, sedangkan nilai 

terendah diberi skor 0.  Berikut beberapa contoh penilaian berdasarkan Skala 

Guttman menurut Sugiyono (2015:96) dalam bentuk pilihan ganda: 

Contoh: 

1. Pernahkah anda tidak belajar saat tahu bahwa besok akan diadakan ujian? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

2. Bagaimana pendapatmu jika ada teman yang memberikan jawaban saat ujian? 

a. Setuju  

b. Tidak setuju 

Adapun contoh penilaian skala Guttman dalam bentuk ceklist adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.11 Tabel Contoh Penilaian Skala Guttman dalam Bnetuk Checklist 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 
Pernahkah anda tidak belajar saat tahu bahwa besok akan 

diadakan ujian 

  

2 
Bagaimana pendapatmu jika ada teman yang memberikan 

jawaban saat ujian 

  

Sumber: Olahan Peneliti 

Tabel 3.12Tabel Skor Skala Guttman 

Keterangan Skor 

Ya / setuju / pernah / benar 1 

Tidak / tidak setuju / tidak pernah / salah 0 

Sumber (Sugiyono, 2015:96) 

Perolehan prosentase dari hasil analisis data kelayakan media dari guru 

kelas dan siswa setiap kelas dengan perwakilan tiga orang dapat dianalisis 

menggunakan rumus di bawah ini: 
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Keterangan : P = presentase skor yang dicari 

   = jumlah jawaban yang diberikan validator 

  n = jumlah skor maksimal 

Untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan, maka hasil 

analisis dari lembar evaluasi pada pengembangan wallchart  numerasi dalam 

penelitian ini dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Intepretasi angket validasi produk 

No Tingkat Penerapan Kualifikasi Keterangan 

1 81 ≤ x ≤ 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 ≤ x ≤ 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 ≤ x ≤ 60% Cukup Baik Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 ≤ x ≤ 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

Sumber : Arikunto 2010:35 

Jika hasil analisis angket respon guru kelas dan respon siswa menunjukkan 

prosentase kurang dari 61% maka media tersebut dikatakan cukup baik dengan 

keterangan kurang layak atau kurang valid sehingga perlu direvisi kembali sesuai 

saran dan masukan yang telah disampaikan validator ahli media maupun ahli 

materi. Sebaliknya, jika hasil analisis lembar evaluasi dari guru kelas dan respon 

siswa menunjukkan prosentase lebih dari 61% maka pengembangan produk 

tersebut mendapat tanggapan positif dan dapat dinyatakan produk tersebut layak 

untuk digunakan sebagai sarana penunjang literasi numerasi. 


