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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) digunakan dalam penelitian ini. Dan model 

pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE yang terdiri dari 5 

tahapan, antara lain: analyze (analisis), design (perancangan), 

development (pengembangan), implementation (implementasi), 

evaluation (evaluasi) (Tegeh, dkk. 2014). 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan Model ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tegeh, 2014. 

Pada penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. 

Menurut (Tegeh, 2014) dalam buku Model Penelitian dan Pengembangan 

yang menuliskan bahwa model ADDIE ini memuat lima tahapan yang 

mudah dimengerti serta digunakan dalam

Analyze 

Implementation Design Evaluate 

Development 
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mengembangkan produk pengembangan seperti bahan ajar, modul 

pelajaran, video pembelajaran, alat peraga dan lain sebagainya. Hal 

tersebut sependapat dengan peneliti yang akhirnya menggunakan model 

ADDIE pada pengembangan media alat peraga. Alasan lain peneliti 

menggunakan model ADDIE dikarenakan pada model ini digunakan 

untuk usaha penyelesaian masalah belajar, yang berhubungan dengan 

sumber belajar serta menyesuaikan pada karakteristik siswa di sekolah.. 

Pada model ADDIE ini pula dibuat secara sistematis dan disesuaikan 

pada materi pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Serta di setiap 

tahapan model ADDIE memuat kegiatan evaluasi yang memuat 

aktivitas pengembangan di setiap tahapan, sehingga dapat 

meminimalkan tingkat kesalahan ataupun kekurangan dalam 

pengembangan produk media pembelajaran sampai di tahap akhir. 

Langkah tahapan pengembangan dengan meggunakan model 

ADDIE, antara lain: 

1. Tahap Analyze (Analisis) 

Tahap analisis pada penelitian ini yaitu menganalisis kondisi nyata 

yang terdapat di lapangan. Tahapan ini dilaksanakan di  SDN 

Mojolangu 5 Malang. Analisis permasalahan di SDN Mojolangu 5 

adalah guru kelas kurang menggunakan media pembelajaran dalam 

mengajar mata pelajaran matematika. Khususnya pada materi KPK dan 

FPB,guru
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belum pernah mengaplikasikan media guna menunjang pembelajaran. Guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam menerangkan materi. 

Permasalahan lain yang terjadi adalah siswa seringkali tertukar saat 

menentukan KPK dan FPB, padahal sebelum menerangkan materi guru selalu 

menuliskan perbedaan KPK dan FPB.  Guru kelas berharap adanya media 

pembelajaran untuk menunjang materi KPK dan FPB maka siswa dapat mudah 

memahami materi serta siswa dapat semakin aktif dalam mengikuti 

pembelajaran.  

a. Analisis Kompetensi 

Pada tahap ini terdapat uraian kompetensi dasar matematika yang 

diaplikasikan sekolah berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2016. 

b. Analisis Karakteristik 

Langkah guna memahami karakteristik siswa agar sesuai desain 

media yang dikembangkan adalah dengan analisis karaktersitik terlebih 

dahulu. Kelas IV termasuk peralihan dari kelas bawah ke kelas tinggi 

dalam sekolah dasar. Di kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang memiliki 

semangat yang tinggi dalam belajar. Namun pada beberapa pembelajaran 

ia merasa bosan sehingga seringkali tidak memperhatikan penjelasan 

guru. Rasa bosan tersebut dikarenakan pembelajaran yang monoton 

hanya dengan metode ceramah. Siswa membutuhkan media 

pembelajaran untuk menunjang keaktifan nya dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan harus menyenangkan.  
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c. Analisis Materi 

Pada tahap analisis materi digunakan untuk menentukan materi apa 

yang digunakan. Materi yang digunakan yaitu tentang KPK (Kelipatan 

Persekutuan Terkecil) dan FPB (Faktor Persekutuan Terbesar).  

2. Tahap Design (Perancangan) 

Tahap perancangan memiliki tujuan untuk menyusun media 

pembelajaran yang sesuai materi serta kebutuhan siswa. Pada tahapan ini 

terdapat 4 acuan langkah. Langkah awal, penelitian ditujukan untuk siswa 

kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang. Langkah kedua, menggunakan 

kompetensi dasar sesuai dengan Permendikbud No. 24 Tahun 2016. 

Kemampuan yang peneliti inginkan adalah kemampuan siswa dalam 

memahami materi KPK dan FPB pada pelajaran matematika. Langkah 

ketiga, strategi yang digunakan agar materi pelajaran dapat dipelajari 

dengan baik adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis Student 

Center. Dimana siswa menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang 

berlangsung serta dalam penggunaan media yang ada. Langkah keempat, 

cara yang peneliti gunakan untuk mengevaluasi siswa terhadap penggunaan 

media Dakon Koper ini menggunakan angket respon yang diberikan kepada 

siswa untuk menguji kemenarikan. 

3. Tahap Development  (Pengembangan)  

Pada tahapan pengembangan, media pembelajaran Dakon Koper 

dikembangkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Setelah 

media Dakon Koper ini dibuat, maka selanjutnya diujikan melalui tahap 

validasi oleh validator. Terdapat tiga validator yang bertugas untuk menguji 
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kevalidan yaitu validator ahli materi, validator ahli media dan validator ahli 

pembelajaran. Dosen PGSD Universitas Muhammadiyah malang menjadi 

validator untuk validasi ahli media serta ahli materi dan guru kelas IV SDN 

Mojolangu 5 Malang menjadi validator ahli pembelajaran. Pada proses 

penilaian kevalidan media pembelajaran Dakon Koper, validator menilai 

dengan memberikan saran dan komentar yang akan dijadikan bahan 

perbaikan untuk media pembelajaran Dakon Koper yang dikembangkan. 

Kemudian perbaikan media pembelajaran yang sesuai saran dan revisi dari 

validator, akan menjadi sebuah prototype yang digunakan untuk produk 

pelaksanaan. Berikut ini kriteria validator ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran. 

4. Tahap Implementation (Implementasi) 

Pada tahap implementasi, hasil pengembangan diimplementasikan pada 

pembelajaran matematika di kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang. Untuk 

mengambil data kemenarikan dan kebermanfaatan melalui angket respon 

peserta didik.  

5. Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data selama proses tahap pengembangan. Dalam 

menentukan hasil kevalidan produk ini, jenis data yang digunakan yaitu data 

kualitatif serta data kuantitatif. Data kualitatif didapatkan dari masukan serta 

kritik para ahli dalam media, serta observasi dan wawancara. Data 

kuantitatif didapatkan dari menganalisis hasil yang didapatkan dari validasi 

materi, media dan ahli pembelajaran serta respon siswa.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Mojolangu 5 Malang yang berada di Jl. 

Sudimoro No.11, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Sedangkan, waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 31 bulan Januari 

2019 pada semester genap.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sumber 

sekunder, sumber sekunder adalah pengumpul data tidak bisa 

mendapatkan data secara langsung namun dapat melalui orang lain atau 

melalui dokumen. Penulis menggunakan sumber sekunder, dimana penulis 

mengumpulkan data melalui observasi serta wawancara yang dilaksanakan 

langsung bersama guru kelas IV. Data yang didapatkan dari observasi serta 

wawancara bersama guru kelas IV adalah tentang bagaimana proses 

pelajaran matematika khususnya materi KPK dan FPB di kelas IV. Tidak 

hanya tentang proses pembelajaran, namun juga kendala yang dialami 

guru saat pembelajaran dan tentang media pembelajaran yang 

diaplikasikan guru dalam pembelajaran matematika materi KPK dan FPB.  

1. Observasi 

  Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

observasi secara terstruktur dimana peneliti telah merancang sistematis 

tentang apa yang akan diteliti, waktu dan tempat yang akan dilaksanakan 

penelitian. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dua kali, yang 

pertama saat observasi awal untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran matematika materi KPK serta FPB. Dan yang kedua saat 
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penelitian sedang berlangsung untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran dengan menggunakan media Dakon Koper. 

  Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 16 November 

2018 di SDN Mojolangu 5 Malang pada kelas IV.  Observasi ini dilakukan 

dengan mewawancarai guru kelas terkait proses pembelajaran dan tentang 

materi KPK dan FPB.  

2. Wawancara   

 Wawancara yang dilakukan peneliti secara dua kali. Yang pertama 

adalah wawancara saat sebelum mengembangkan media Dakon Koper. Dan 

yang kedua adalah pada saat penelitian sedang berlangsung. 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang digunakan 

oleh peneliti. Peneliti hanya bertanya berdasarkan garis-garis besar 

permasalahannya yang dibuat sebagai pedoman wawancara untuk 

mendapatkan data. Pada wawancara awal, peneliti telah menyiapkan 

beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada guru kelas IV di 

SDN Mojolangu 5 Malang.  

Materi wawancara yang digunakan peneliti adalah persoalan terkait 

proses pembelajaran matematika khususnya materi KPK dan FPB dikelas 

IV. Sehingga dari materi yang telah ditanyakan peneliti, akan menghasilkan 

data tentang bagaimana proses pembelajaran matematika dan bagaimana 

proses pembelajaran dengan materi KPK serta FPB. 

 Pada wawancara kedua, saat penelitian itu juga akan dilakukan bersama 

guru kelas IV perihal penggunaan media Dakon Koper pada pembelajaran di 

kelas IV.  
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3. Dokumentasi  

  Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa foto. 

Pengumpulan data dokumentasi dengan mengumpulkan foto saat proses 

pembelajaran dengan pengaplikasian media Dakon Koper. Dari foto 

tersebut, nantinya akan dijadikan uraian tentang pentingnya media 

pembelajaran Dakon Koper pada materi KPK dan FPB di kelas IV SDN 

Mojolangu 5 Malang.  

4. Angket  

  Angket berfungsi mengetahui hasil dari valid dan menarik tidaknya 

media yang telah dikembangkan.. Angket ini ditujukan pada ahli media, 

ahli materi dan ahli pembelajaran serta peserta didik kelas IV SDN 

Mojolangu 5 Malang yang berguna untuk mengetahui respon siswa 

dalam menggunakan media yang sudah dikembangkan. 

a. Lembar angket validasi 

  Lembar angket validasi memuat perihal penilaian media 

pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian pengembangan dilakukan 

oleh ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Hal ini dilakukan 

guna menyempurnakan media yang telah dikembangkan. 

Tabel 3.1 Peneliti Subjek Validasi Media Dakon Koper 

No. Validasi Penelitian Kriteria Bidang Ahli 

1.  Dosen media pembelajaran Minimal lulusan 

S2 

Ahli media 

pembelajaran 

2.  Dosen materi pembelajaram Minimal lulusan 

S2 

Ahli materi 

pembelajaran 

3.  Guru kelas IV SDN Mojolangu 

5 Malang 

Minimal lulusan 

S1 

Ahli pembelajaran 

di Sekolah Dasar 

4.  Siswa kelas IV Siswa sekolah 

dasar 

Responden  

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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b. Lembar angket respon siswa 

  Lembar angket respon siswa berguna untuk mendapatkan data 

mengenai respon siswa pada penggunaan media pembelajaran Dakon 

Koper. Lembar angket berupa pernyataan yang nantinya diisi dengan cara 

memberi tanda checklist.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

mengumpulkan data dari penelitian. Instrumen penelitian yang akan 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan dua kali yaitu saat sebelum mengembangkan 

media Dakon Koper. Observasi awal bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran matematika materi KPK dan FPB, dan 

bagaimana seharusnya media dibuat sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran di Kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang.  

Kemudian, observasi kedua akan dilakukan pada saat penelitian 

sedang berlangsung, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

dengan menggunakan media Dakon Koper yang telah dikembangkan. 

Instrumen yang biasa digunakan dalam observasi yang memuat pedoman 

pengamatan. Pedoman pengamatan digunakan biasanya digunakan dalam 

observasi sistematis, dimana observer bekerja sesuai dengan pedoman 

yang sudah dibuat. Observasi ini bisa dikatakan sebagai studi 
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pendahuluan. Peneliti menggunakan pedoman observasi, dimana nantinya 

hasil observasi tertulis di lembar observasi oleh peneliti.  

Dalam observasi awal nantinya akan berupa deskriptif sesuai dengan 

pengamatan peneliti (Terlampir pada Lampiran 1). Kemudian pada 

observasi kedua pada saat penelitian ini menggunakan lembar angket 

(Terlampir pada Lampiran 2).  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen observasi awal 

No. Kisi-kisi 

1. Proses pembelajaran matematika 

2. Kendala dalam proses pembelajaran matematika 

3. Metode dan model yang guru gunakan dalam pembelajaran matematika 

4. Media pembelajaran yang digunakan  

5. Karakteristik siswa di kelas dalam pembelajaran 

         (Sumber: Olahan Peneliti) 

 Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen observasi pada saat penelitian 

No. Kisi-kisi 

1. Peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika 

2. Pembelajaran matematika telah menerapkan sistem student 

center (berpusat kepada peserta didik) 

3. Peserta didik mampu aktif dalam proses pembelajaran 

4. Guru mampu menjelaskan materi KPK dan FPB menggunakan 

media Dakon Koper 

5. Guru mampu menggunakan media sesuai dengan pedoman 

penggunaan media 

6. Peserta didik dapat kompak mengerjakan soal yang terdapat pada 

media Dakon Koper secara berkelompok 

7.  Peserta didik antusias dalam mempresentasikan hasil dari kerja 

kelompok menggunakan media Dakon Koper 

8.  Terdapat lebih dari 2 kelompok yang dapat menyelesaikan soal 

KPK dan FPB sejumlah lebih dari 6 soal 

   (Sumber: Olahan Peneliti) 

2. Lembar wawancara 

Instrumen untuk wawancara disusun sebelum mengembangkan media 

pembelajaran dakon koper. Jadi, sebelum melakukan pengembangan 

media pembelajaran dilakukan wawancara awal kepada guru kelas IV di 

sekolah dasar, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
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permasalahan yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pedoman beserta hasil wawancara (Terlampir pada Lampiran 3). Dari 

hasil wawancara inilah yang akan dijadikan masukan dalam merancang 

media pembelajaran.  

Sedangkan pada wawancara kedua yaitu dilakukan saat penelitian 

berlangsung. Pedoman wawancara (Terlampir pada Lampiran 4). Dari 

hasil wawancara kedua inilah dapat diketahui bagaimana proses 

pembelajaran matematika materi KPK dan FPB yang dilakukan oleh guru 

kelas IV di SDN Mojolangu 5 Malang.  

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen wawancara awal 

No. Kisi-kisi 

1.  Proses pembelajaran matematika khususnya pada materi KPK 

dan FPB 

2.  Kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran 

tersebut? 

3.  Proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

4.  Media yang pernah digunakan  

5.  Bahan media yang digunakan 

6.  Cara dalam mengerjakan soal KPK dan FPB 

7.  Cara yang mudah dipahami siswa 

8.  Respon siswa pada saat menggunakan media pembelajaran 

9.  Media pembelajaran yang diharapkan oleh guru 

  (Sumber: Olahan Peneliti) 

           Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Wawancara pada saat Penelitian 

No. Kisi-kisi 

1. Antusias siswa dalam pembelajaran 

2. Proses pembelajaran menggunakan media Dakon Koper 

3. Pengaruh menggunakan media Dakon Koper  

4. Kendala saat mengaplikasikan media Dakon Koper 

5. Pengaruh media dalam motivasi belajar siswa di kelas 

6. Penggunaan media oleh guru 

7. Isi dari media sudah sesuai dengan materi 

8. Manfaat media Dakon Koper bagi guru saat pembelajaran 

  (Sumber: Olahan Peneliti) 
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3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Pada 

penelitian ini, dokumen berbentuk tulisan yang berisikan data dari 

penelitian dan gambar atau foto saat penelitian. Sehingga hasil penelitian 

akan lebih terpercaya apabila terdapat bukti dokumentasi dari sebuah 

penelitian. 

4. Lembar angket  

Lembar angket adalah sebuah alat pengumpulan data yang berisi 

tentang pertanyaan-pertanyaan. Angket ini disusun secara tertulis, yang 

nantinya akan ditujukan ke responden supaya mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan yang sudah dirancang. Peneliti menggunakan angket yang 

terdapat beberapa aspek, diantara lain: 

a. Aspek validasi  

Instrumen validasi ini digunakan untuk member penilaian pada media 

pembelajaran dakon koper yang telah dikembangkan, validasi ini nantinya 

akan dilakukan oleh validator. Validasi produk adalah proses kegiatan 

untuk menilai apakah rancangan alat peraga ini lebih efektif dan efesien 

dari alat peraga sebelumnya yang pernah digunakan. 

Validasi yang dilakukan bertujuan guna menilai media pembelajaran 

dakon koper dilihat dari kesesuaian media dengan kurikulum, kesesuaian 

media dengan isi materi, dan ketepatan media digunakan dalam 

pembelajaran. Kemudian angket berfungsi guna menganalisis  hasil uji 

kelayakan serta dijadikan pedoman revisi dari media dakon koper untuk 

mendapatkan produk yang lebih baik serta valid. 

Berikut ini kisi-kisi uji kevalidan : 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Validasi Materi 

No.  Aspek Penilaian 

A. Muatan Materi 

1.  Muatan materi sesuai dengan KI dan KD 

2.  Muatan materi sesuai dengan indikator serta tujuan pembelajaran 

3.  Bahasa yang digunakan telah sesuai dengan pemahaman siswa 

4.  Keruntutan pada materi 

5.  Pemberian tugas latihan soal sesuai dengan kompetensi siswa 

6.  Muatan materi sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV Sekolah 

Dasar 

 Pembelajaran 

7.  Kejelasan tujuan pembelajaran 

8.  Kemudahan siswa utuk belajar secara mandiri 

9.  Media dapat digunakan sebagai pembelajaran individu dan kelompok 

kecil 

10.  Media mudah dioperasikan siswa pada saat pembelajaran 

 (Sumber: Olahan Peneliti) 

Indikator dari instrumen uji validitas ahli materi tersebut  telah 

melewati tahap penyaringan dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator 

telah disamakan berdasar kebutuhan peneliti, maka instrumen ini hanya 

sesuai untuk digunakan pada media dakon koper.  

Tabel 3.7 Indikator Instrumen Validasi Media Pembelajaran 

No. Aspek Penilaian 

A. Desain 

1.  Media memiliki tampilan yang menarik 

2.  Media mudah dan aman untuk digunakan serta tidak mudah rusak 

3.  Media bersifat fleksibel yang mudah dipindahkan dan dibawa 

B. Materi 

4. Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 

5. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran 

6. Media dapat menjadi alat bantu siswa dalam mempelajari materi  

C. Pemakaian kata dan pewarnaan 

7. Bahasa yang digunakan sederhana 

8. Media mudah digunakan 

9. Kombinasi warna pada media menarik 

10. Ukuran huruf pada media jelas 

D. Keterlibatan peserta didik dalam menggunakan media 

11. Media yang digunakan dapat membuat siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran 

12. Media dapat digunakan oleh guru dan siswa 

13. Media yang digunakan mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar 

14. Media yang digunakan mampu menarik perhatian siswa 
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15. Efisiensi media berkaitan dengan waktu dan tenaga. 

                   (sumber: Olahan Peneliti) 

Indikator dari instrumen uji validitas ahli materi ini telah melewati 

tahap penyaringan serta modifikasi. Angket ini akan diserahkan kepada 

validator yang berguna untuk menguji penggunaan media, apakah telah 

baik atau masih harus dilakukan revisi.  

Tabel 3.8 Indikator Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Penilaian 

A. Penyajian Materi pada Media 

1. Media mampu menjadi sarana untuk mencapai KD, indikator dan 

tujuan pembelajaran 

2. Materi yang disajikan sudah jelas 

3. Materi yang disajikan mudah dipahami 

B. Penampilan dan Efektifitas Media 

4. Kombinasi warna pada media menarik 

5. Media tidak mudah rusak 

6. Pengoperasian media 

7. Kesesuaian media dengan dunia siswa yang sedang diajar 

 

C. Ketertarikan Media Pembelajaran 

8. Media yang digunakan dapat dipergunakan sebagai alternatif 

pembelajaran 

9. Media mampu diguakan secara berulang-ulang 

10. Tampilan media menarik dan mudah dipahami 

D. Keterlibatan Peserta Didik dalam Menggunakan Media 

11. Ketertarikan siswa belajar dengan media yang dikembangkan 

12. Dapat menumbuhkan rasa senang pada siswa  

13. Dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa 

14. Dapat menumbuhkan kreatifitas siswa 

15. Dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

E. Efisiensi Media Pembelajaran 

16. Efisiensi media kaitannya dengan waktu 

18. Efisiensi media kaitannya dengan tenaga 

 (Sumber: Olahan Peneliti) 

Instrumen yang memuat indikator tentang respon guru sangatlah 

diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan 

penggunaan media pembelajaran Dakon Koper. Karena guru kelas adalah 

seseorang yang sangat paham tentang siswa dan pembelajarannya. 
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Sehingga kritik dan saran dari guru kelas dapat bermanfaat untuk 

pengembangan media Dakon Koper ini.  

b. Aspek Respon Peserta Didik 

Angket ini berfungsi untuk mengumpulkan respon dari beberapa 

siswa mengenai media Dakon Koper. Angket ini berisikan tentang 

komentar, penilaian, dan saran siswa mengenai media Dakon Koper. 

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Instrumen Respon Siswa 

No. Aspek Indikator 

1. Tampilan Media 1. Perpaduan warna 

2. Kemenarikan gambar 

3. Kejelasan huruf 

4. Variasi bentuk 

2. Pengoperasian Media 5. Kemudahan pengoperasian 

media 

3. Manfaat Media 6. Mempermudah 

pembelajaran 

7. Mempermudah 

mengerjakan latihan soal 

4. Antusias Penggunaan Media 8. Memotivasi siswa untuk 

terus belajar 

9. Semangat dalam 

mengerjalan latihan soal 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, data yang sudah didapatkan akan diolah 

serta dianalisis. Pertama, peneliti harus menyeleksi tingkat realibilitas dan 

validitasnyan dianggap gagal atau tidak dipergunakan. Dan juga, dalam 

analisis data menggunakan data yang kurang. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data melalui cara analisis deskriptif kualitatif serta analisis 

kuantitatif.  

1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis data deskriptif kualitatif menggambarkan dengan rinci dari 

data yang telah didapatkan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 
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mengolah data hasil observasi untuk studi awal pendahuluan, serta hasil 

wawancara bersama guru kelas dan pengamatan saat siswa pembelajaran. 

Data kualitatif bisa didapatkan dari kritik serta saran dari validator media, 

materi serta ahli pembelajaran. Analisis data ini berfungsi untuk 

mengumpulkan informasi-informasi dari data kualitatif yang memuat 

tanggapan dan saran dari angket. Analisis data ini berfungsi guna 

memperbaiki produk pengembangan media Dakon Koper. 

2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Data deskriptif kuantitatif ini nantinya didapatkan dari penilaian yang 

diberikan oleh validator terhadap media Dakon Koper. Data kuantitatif ini 

didapatkan dari validasi desain serta uji coba pemakaian. Penilaian yang 

didapatkan pada setiap tahapan tersebut didapatkan dengan menggunakan 

angket data analisis validitas ahli (dosen ahli media pembelajaran, dosen 

ahli materi, dan guru kelas IV). Serta dari data yang didapatkan pada 

angket respon peserta didik terhadap penggunaan media Dakon Koper. 

Analisis kuantitatif berfungsi guna menganalisis data yang telah 

terkumpul dari angket. Gambaran tentang media yang dikembangkan 

didapatkan melalui analisis data dari angket.  

a. Validitas Angket Ahli 

Validitas adalah tolak ukur yang menampilkan tingkat kevalidan 

dari instrument. Data yang dihasilkan dari instrument yang valid maka 

dapat dinyatakan bahwasanya instrument tersebut valid. Karena dapat 

menunjukkan gambaran mengenai data dengan benar sesuai pada 

kondisi nyata (Arikunto, 2013).  
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Dalam pengembangan media Dakon Koper, validitas dimaksudkan 

guna menguji kelayakan media yang dikembangkan serta sesuai pada 

Kompetensi Dasar. Jawaban dari angket validasi ahli materi, ahli 

media pembelajaran dan ahli pembelajaran di kelas IV menggunakan 

skala likert yang memuat lima kategori yang disajikan pada tabel 3.7 

sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat setuju/ sangat valid/sangat sesuai/sangat 

mudah/ sangat layak/ sangat bermanfaat/ sangat 

memotivasi/ sangat baik 

2. Skor 3 Setuju/ baik/valid/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ 

layak/ bermanfaat/ memotivasi 

3. Skor 2 Tidak setuju/ sedikit tidak pernah/ negatif/ kurang 

setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/  

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat 

kurang sesuai/ sangat kurang menarik 

(Sumber: Sugiyono, 2013 dengan dimodifikasi peneliti) 

Persentase rata-rata dari setiap komponen dihitung berdasarkan rumus 

 menurut Arikunto dalam Skripsi Sulastri (2016) : 

 

 

   ( Sumber: Arikunto dalam Sulastri, 2016) 

 Keterangan: 

 P      = Persentase skor (dibulatkan) 

 ∑𝑥   = Jumlah skor jawaban responden dalam satu angket 

 ∑𝑥𝑖  = Jumlah skor ideal dari satu angket 

P = ∑𝑥
∑𝑥𝑖

 x 100% 
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Pemberian makna beserta pengambilan keputusan perihal kualitas 

produk media Dakon Koper digunakanlah konversi tingkat pencapaian 

yang memuat 4 skala pada tabel 3.8 berikut ini: 

Tabel 3.11 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

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

2. 61-80% Baik Layak/ valid 

3. 41-60% Cukup baik Kurang layak/ kurang valid 

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

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

valid 

(Sumber: Akbar, 2016) 

b. Analisis Angket Respon Peserta Didik 

Data yang didapatkan dari hasil angket respon peserta didik akan 

dianalisis dengan berupa data kuantitatif untuk menguji kevalidan 

produk, kelayakan bahan yang yang digunakan dalam 

mengembangangkan produk media pembelajaran. Untuk menghitung 

jawaban dari angket respon peserta didik dihitung menggunakan Skala 

Gutman, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Skala Gutman memuat dua kategori dimana setiap kategori memiliki 

skor yang berbeda, dan dibuat oada bentuk pilihan ganda ataupun 

bentuk checklist (√)  

Tabel 3.12 Kategori Penilaian Skala Gutman  

No. Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

             (Sumber: Sugiyono, 2016 
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Dari presentase rata-rata setiap komponen akan dihitung berdasarkan  

rumus sebagai berikut: 

 

 

 (Sumber: Arikunto dalam Sulastri, 2016) 

 Keterangan: 

 P      = Persentase skor (dibulatkan) 

 ∑𝑥   = Jumlah skor jawaban responden dalam satu angket 

 ∑𝑥𝑖  = Jumlah skor ideal dalam satu angket 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan perihal kualitas produk 

media Dakon Koper ini nantinya menggunakan konversi tingkat 

pencapaian dengan skala 4 seperti pada tabel 3.10 berikut ini: 

Tabel 3.13 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

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 Kurang layak/ kurang valid/ perlu 

direvisi 

4. 21 – 40 Kurang baik Tidak layak/ tidak valid/ perlu revisi 

5. < 20 Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak layak/ sangat tidak 

valid/ perlu revisi 

(Sumber: Akbar, 2016) 

Jadi, apabila media yang dikembangkan mendapatkan skor (≥) 61% 

dari angket respon peserta didik, maka dapat dikatakan mendapatkan 

respon positif dari peserta didik  

 

P = ∑𝑥
∑𝑥𝑖

 x 100% 


