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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan jika dalam bahasa Inggris yaitu Research and Development 

(R&D). Metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk baru tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2013:407).  

Jenis penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji produk tersebut. Produk yang 

dihasilkan pada penelitian pengembangan tidak harus berbentuk benda atau 

perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran dikelas 

atau laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pembelajaran dikelas, perpustakaan atau 

laboratorium, ataupun model-model pendidikan. Pada penelitian ini peneliti 

mengembangkan sebuah produk berbentuk benda perangkat keras (hardware), 

adapun produk yang dimaksud adalah media Almari Pintar untuk siswa kelas I 

SD. Hal ini dilakukan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa dan peneliti berharap siswa mampu lebih mudah 

dalam memahami materi. 

Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu model 

pengembangan ADDIE. Model ini terdiri dari lima tahapan pengembangan, yaitu: 

(1) analisis, (2) perancangan, (3) pengembangan, (4) implementasi, (5) evaluasi. 

Tahap analisis meliputi kegiatan yang melakukan kegiatan analisis kompetensi 

yang dituntut kepada peserta didik, melakukan analisis karakteristik, dan



36 

 

 

 

melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tahap perancangan 

dilakukan dengan kerangka acuan peserta didik, kompetensi, strategi belajar, 

asesmen dan evaluasi. Tahap pengembangan adalah kegiatan pengembangan yang 

memiliki inti yaitu kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk 

fisik, sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Tahap 

implementasi adalah hasil pengembangan yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang 

meliputi kevalidan dan kemenarikan produk yang digunakan dalam pembelajaran. 

Tahap evaluasi adalah tahap evaluasi terhadap kesatuan atau keseluruhan poduk 

pengembangan.  

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian model ADDIE adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 

Sumber: Tegeh (2014:42) 

Menurut (Tegeh, 2014:44) dalam buku Model Penelitian dan Pengembangan 

yang menuliskan bahwa model ADDIE ini memiliki lima tahapan yang mudah 

dipahami dan diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan, 

Analyze 

Develop 

Design Implement Evaluate 
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seperti buku ajar, modul pembelajaran, video  pembelajaran, alat peraga. 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 menggunakan upaya pemecahan masalah 

belajar, yang berkaitan dengan sumber belajar dan disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik di sekolah. Pada setiap tahapan pengembangan model 

ADDIE ini terdapat kegiatan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan di setiap 

tahapan, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan ataupun kekurangan 

dalam pengembangan produk media pembelajaran sampai pada tahap akhir. 

Langkah-langkah tahapan pengembangan model ADDIE, sebagai beriku: 

1. Analisis (Analyze) 

Analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN Mojolangu 5 Malang 

dilakukan dengan observasi dan wawancara awal pada saat proses 

pembelajaran berlangsung terutama pada pembelajaran tematik. Analisis 

pertama analisis kompetensi, analisis karakteristik siswa kelas I, kemudian 

menganalisis materi pada pembelajaran tematik dan media pembelajaran yang 

terkait dengan keterpaduan antar mata pelajaran menggunakan media 

pembelajaran tematik. Guru menggunakan media pembelajaran hanya untuk 

satu mata pelajaran saja, namun masih lebih banyak menggunakan metode 

ceramah. Sehingga menimbulkan: (a) kurangnya kreatifitas guru dalam 

menggunakan media pembelajaran, membuat siswa menjadi kurang aktif, (b) 

belum tersedianya media pembelajaran tematik yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran (c) masih terdapat sebagian siswa yang belum bisa 

berhitung dan membaca. 
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2. Perancangan (Design) 

Perancangan media pembelajaran dilakukan dengan beberapa acuan, yaitu: 

(a) sasaran rancangan pembelajaran (b) kompetensi yang ingin dicapai (c) 

strategi pembelajaran (d) evaluasi. Pada tahap ini menentukan untuk siapa 

pembelajaran ini dirancang, kompetensi apa yang diinginkan dalam proses 

pembelajaran, pemberian materi pembelajaran atau melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan 

evaluasi dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan (Development) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengembangkan media 

Almari Pintar pada tema kegemaranku subtema gemar berolahraga. 

Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia dengan 

materi cara memelihara kesehatan, Matematika dengan materi operasi hitung 

penjumlahan, SBdP dengan materi mengenal elemen musik (bunyi alam dan 

buatan) dan PPkn dengan materi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari. Pembuatan media almari pintar menggunakan bahan dasar kayu atau 

triples, untuk membuat almari, puzzle, kantong penjumlahan dan kosakata. 

Pengembangan media ini dilakukan kevalidan terlebih dahulu dengan validator 

ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

Selain mengembangkan produk berupa media pembelajaran, peneliti juga 

mengembangkan buku panduan penggunaan media Almari Pintar, instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, seperti instrumen 

pada observasi, wawancara, angket, tes, dan validator. Peneliti juga 
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mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pendekatan 

saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan).  

4. Implementasi (Implement) 

Pada tahap ini dilakukan penerapan pada hasil pengembangan media yang 

dilakukan pada kelas I di SDN Mojolangu 5 Malang dengan dua kali uji coba 

oleh semua siswa. Penerapan uji coba tersebut bertujuan untuk menguji 

keefektifan pengembangan media Almari Pintar.  

5. Evaluasi (Evaluate) 

Pada tahap evaluasi diperoleh data dari setiap tahapan yang digunakan 

untuk penyempurnaan media pembelajaran Almari Pintar pada pembelajaran 

tematik tema kegemaranku subtema gemar berolahraga kelas I SD.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Mojolangu 5 Malang yang terletak di Jl. 

Sudimoro No. 11 Mojolangu, Lowokwaru, Malang. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

pengembangan media Almari Pintar adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dua kali yaitu pada saat 

sebelum mengembangkan media Almari Pintar dan pada saat proses 

pembelajaran ketika menggunakan media Almari Pintar. Observasi awal 

dilakukan bertempat di SDN Mojolangu 5 Malang kelas I dengan berjumlah 

27 siswa. Pada kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan 
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belajar mengajar dan penggunaan media pembelajaran tematik yang 

digunakan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan 

analisis kebutuhan yang ada di kelas I SDN Mojolangu 5 Malang, sedangkan 

observasi kedua dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung yang 

bertujuan untuk mengetahui penggunaan media Almari Pintar dalam proses 

pembelajaran dan menguji keefektifan penggunaan media dan dapat dijadikan 

masukan bagi perbaikan media Almari pintar yang dikembangkan. 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini dilakukan wawancara dua kali yaitu wawancara awal 

dan wawancara setelah penggunaan media pada proses pembelajaran. 

Wawancara awal terhadap guru kelas I di SDN Mojolangu 5 Malang. 

Wawancara ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Adapun bentuk 

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara, peneliti bebas mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan meliputi tentang 

pelaksanaan pembelajaran tematik, tersedianya pembelajaran tematik, 

penggunaan media dalam pembelajaran tematik, dan karakteristik siswa 

dalam proses belajar mengajar. Wawancara terstruktur dilakukan melalui 

analisis kebutuhan untuk digunakan sebagai pedoman wawancara mengenai 

pokok bahasan yang akan dibelajarkan pada tema kegemaranku subtema 

gemar berolahraga kelas I Sekolah Dasar. 
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Wawancara kedua dilakukan kepada siswa kelas I SDN Mojolangu 5 

Malang ketika proses pembelajaran telah selesai. Hal ini, bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan media dan respon dari siswa. 

3. Angket 

Angket digunakan peneliti pada tahap uji coba produk yaitu berupa angket 

validasi dan angket respon siswa. Angket validasi diajukan kepada para 

validator yang ahli dalam bidang media, materi dan pembelajaran. Angket 

diberikan pada saat sebelum uji coba produk untuk mengetahui kevalidan 

produk, untuk penyempurnaan pengembangan media Almari Pintar. Angket 

respon siswa diberikan setelah produk diterapkan untuk mengetahui tingkat 

kemenarikan produk. 

4. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa soal evaluasi untuk 

mengetahui keefektifan media Almari Pintar. Soal evaluasi berupa soal essai 

yang berjumlah 10 soal. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan 

kegiatan guru, peneliti dan siswa dalam proses pembelajaran tematik tema 

kegemaranku subtema gemar berolahraga di kelas I. Alat dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kamera untuk mengambil gambar 

tentang kegiatan selama proses uji coba produk pada saat di sekolah. 
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E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk alat bantu peneliti 

untuk mengumpulkan data pada pengembangan media Almari Pintar pada 

pembelajaran tematik adalah sebagai beikut: 

Tabel 3.1 Rumusan Pengembangan Media Almari Pintar 

Topik Indikator Instrumen Teknik Subjek 

Pengembangan 

media 

Analisis a. Lembar 

observasi 

b. Lembar 

wawancara` 

a. Observasi 

b. Wawancara 

a. Guru 

b. Siswa 

Perancangan a. Lembar 

observasi 

b. Lembar 

wawancara` 

a. Observasi 

b. Wawancara 

a. Guru 

b. Siswa 

Pengembangan a. Lembar 

observasi 

b. Lembar 

wawancara 

a. Observasi 

b. Wawancara 

a. Guru 

b. Siswa 

Penerapan a. Lembar 

observasi 

b. Lembar 

wawancara 

a. Obserevasi 

b. Wawancara 

a. Guru 

b. Siswa 

Evaluasi Lembar tes Tes Siswa 

Keefektifan 

media 

a. Indikator Lembar tes Tes Siswa 

b. Tujuan 

pembelajaran 

Lembar tes Tes Siswa 

c. Hasil belajar Lembar tes Tes Siswa 

d. Penggunaan 

media 

Lembar angket Angket Siswa 

 e. Kevalidan  Lembar angket Angket Dosen 
 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi awal diisi oleh peneliti pada saat observasi awal 

yang berisi tentang keadaan awal observasi. Data ini berupa kegiatan yang 

dialami siswa sebelum uji coba produk. Lembar observasi kedua akan diisi 

pada saat proses pembelajaran atau pada saat uji coba media. Pada 

observasi awal akan berupa deskriptif yang sesuai dengan pengamatan 

peneliti. Kemudian pada observasi kedua pada saat penelitian 

menggunakan lembar angket. 
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Tabel 3.2 Indikator Instrumen Observasi Awal 

No. Kisi-kisi 

1. Proses pembelajaran tematik 

2. Kendala dalam proses pembelajaran tematik 

3. Metode dan model apa yang digunakan dalam proses pembelajaran 

4. Media pembelajaran yang digunakan melibatkan lingkungan sekitar 

5. Media dapat memotivasi siswa 

6. Media dapat membuat siswa aktif  dan antusias dalam pembelajaran 

7. Media memudahkan siswa dalam belajar 

8. Media mempermudah guru dan siswa berinteraksi 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.3 Indikator Instrumen Observasi Pada Saat Penelitian 

No. Indikator 

1. Apersepsi 

2. Manfaat materi pembelajaran 

3. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran 

4. Pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

5. Metode pembelajaran 

6. Menggunakan media belajar yang sesuai dengan kemampuan/tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

7. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa dalam belajar 

8. Siswa mampu bersemangat dalam pembelajaran 

9. Siswa mampu aktif dalam proses pembelajaran 

10. Siswa mampu menggunakan media sesuai dengan buku paduan media Almari 

Pintar 

11. Siswa dapat kompak mengerjakan soal dengan menggunakan media almari pintar 

secara berkelompok 

12. Siswa mampu memahami pembelajaran tematik pada tema kegemaranku subtema 

gemar berolahraga dengan media Almari Pintar 

13. Media memudahkan siswa dalam belajar 

14. Media memudahkan guru berinteraksi dengan siswa 

15. Refleksi atau membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa 

16. Tes/evaluasi 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara ini digunakan untuk bahan wawancara mengenai 

analisis kebutuhan dan mengetahui keefektifan media serta respon dari 

siswa setelah penggunaan media. Hasil wawancara ini akan dijadikan 

bahan masukan dalam pengembangan media pembelajaran yang akan 

dibuat. 

 Tabel 3.4 Indikator Instrumen Wawancara Awal 

No. Kisi-kisi 

1. Proses pembelajaran tematik 

2. Kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran 

3. Penggunaan model dalam proses pembelajaran 

4. Penggunaan media dalam proses pembelajaran tematik 
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5. Seberapa penting media pembelajaran dalam proses pembelajaran dikelas  

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.5 Indikator Instrumen Wawancara Pada Saat Penelitian 

No. Kisi-kisi 

1. Antusias siswa dalam proses pembelajaran 

2. Penggunaan media Almari Pintar dalam proses pembelajaran 

3. Pengaruh menggunakan media Almari Pintar 

4. Kendala ketika menggunakan media Almari Pintar 

5. Penggunaan media oleh guru 

6. Isi media sudah sesuai materi 

7. Manfaat media Almari Pintar bagi guru saat pembelajaran 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

3. Lembar Angket 

Angket ini ditunjukkan untuk subjek uji coba. Dipilihnya angket ini 

sebagai instrumen pengumpulan data karena angket lebih efektif dan efesien 

dalam mengumpulkan data responden. Tujuan penggunaan angket/kuesioner 

untuk mengetahui tanggapan dari ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran mengenai kelayakan media dan keterkaitan terhadap produk 

sehingga diperoleh skor dari konten yang ada pada media tersebut sebagai 

bahan pengembangan produk lebih lanjut. Berikut paparan skala berdasarkan 

aspek validasi yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.6 Kriteria Validator Penelitian Pengembangan Media Almari Pintar 

Validator Kriteria Bidang Ahli 

Dosen media pembelajaran Lulusan S2 Ahli Media Pembelajaran 

Dosen materi tematik Lulusan S2 Ahli Materi Tematik 
 

Angket yang digunakan peneliti terdiri dari beberapa aspek, diantara lain: 

a. Aspek Validasi 

 Instrumen validasi digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap media pembelajaran Almari Pintar, validasi ini akan dilakukan 

oleh para validator. Hal ini, bertujuan untuk menilai media Almari Pintar 

yang dilihat dari kesesuaian media dengan kurikulum, kesesuaian media 

dengan materi, dan ketepatan media yang digunakan dalam 
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pembelajaran. Angket ini akan digunakan untuk menganalisis hasil uji 

keefektifan serta dijadikan pedoman revisi media almari pintar untuk 

memperoleh media yang lebih baik. Berikut instrument angket validasi. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Indikator Nomor  

1. Kesesuaian 

Tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

1 

 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan indikator. 2 

c. Indikator sudah mencakup semua materi. 3 

d. Materi sudah sesuai dengan pembelajaran. 4 

2. Kurikulum  a. Media relevan dengan media yang harus 

dipelajari siswa. 

5 

 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

6 

 

c. Tujuan disampaikan dengan jelas. 7 

3. Isi materi a. Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar 

(KD) dan Indikator. 

8,9,10,11 

 

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

pemahaman siswa. 

12,13 

 

c. Media dapat digunakan untuk menyampaikan 

keseluruhan materi secara tematik 

14 

 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013:127) 

 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Media 

No. Aspek Indikator Nomor  

1. Tampilan media a. Kombinasi warna pada media. 1 

b. Ukuran media. 2 

c. Tampilan media menarik 3 

d. Media tahan lama dan tidak mudah rusak. 4 

e. Media mudah dibawa dan dipindahkan. 5 

2. Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

tujuan dan karakteristik siswa 

8,9 

 

b. Kemampuan media untuk mengulang apa 

yang telah dipelajari. 

11,12 

3. Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Dapat membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran  

13 

 

b. Media dapat digunakan oleh guru dan 

siswa. 

14 

 

c. Media dapat memotivasi siswa. 15,16,17 

d. Media aman digunakan 18 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013:130) 

 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Indikator Nomor  

1. Penyajian materi 

dalam pembelajaran 

a. Penyampaian media sudah  sesuai 

dengan kompetensi dasar (KD) 

1 

 

b. Materi yang disajikan jelas 2 

c. Media mampu menunjang 

pembelajaran tematik 

3 

 

d. Media mampu menyampaikan 

keseluruhan materi secara tematik 

4 
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e. Media sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa kelas I SD 

5 

2. Keterlibatan siswa 

menggunakan media 

a. Dapat menumbuhkan rasa senang pada 

siswa 

6 

 

b. Dapat membuat siswa aktif dalam 

proses pembelajaran  

7 

 

c. Dapat menumbuhkan kreatifitas siswa 8 

3. Keefektifan media 

pembelajaran 

a. Media sebagai alternatif pembelajaran 9 

b. `Media yantg digunakan dapat 

dipergunakan secara berulang-ulang 

10 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013:130) 

 

b. Aspek Respon Siswa 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa mengenai 

media Almari Pintar. Angket ini berisi penilaian, komentar, dan saran 

mengenai media Almari Pintar. 

Tabel 3.10 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator Nomor  

1. Kemenarikan media a. Ketertarikan media 1 

b. Perpaduan warna 2 

2. Pengoperasian media Kemudahan pengoperasian media 3 

3. Manfaat media a. Mempermudah pembelajaran 4 

b. Memudahkan pemahaman siswa 5 

4. Antusias 

menggunakan media 

a. Memotivasi siswa untuk terus 

belajar 

6,7 

b. Semangat dalam pembelajaran 8 

 (Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013:130) 

4. Tes 

Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan produk 

media Almari Pintar. Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

soal evaluasi. Berikut instrumen kisi-kisi lembar tes: 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Lembar tes siswa 

Aspek Indikator 

Kognitif a. Mengenal kosakata cara memelihara kesehatan 

b. Penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 99 

c. Mengenal elemen musik (bunyi alam dan buatan) 

 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa 

foto proses penggunaan media Almari Pintar dengan menggunakan alat bantu 
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kamera. Adapun alat dokumentasi digunakan pada saat uji coba produk di 

lapangan oleh guru dan siswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah itu data tersebut diolah 

dan dianalisis. Data yang kurang lengkap tidak perlu disertakan dalam unit 

analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan dua cara yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif diperoleh dari data pengumpulan angket. Data angket 

akan di analisis untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran 

yang digunakan. Adapun analisis kuantitatif yang digunakan ada tiga, yaitu: 

a. Kevalidan 

Data kevalidan diambil dari hasil validator ahli materi, ahli media dan 

ahli pembelajaran. Data kuantitaif yaitu berdasarkan hasil angket berupa 

kisi-kisi ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Jawaban untuk 

angket hasil instrumen ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran 

menggunakan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator. Berikut kategori skor dalam skala likert menurut (Sugiyono, 

2013:135) dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.12 Kategori Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat Baik 

2. Skor 3 Baik 

3. Skor 2 Tidak Baik 

4. Skor 1 Sangat Tidak Baik 

 

Uji angket validasi dari ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor ideal yang diberikan oleh 
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validator (∑R) dengan jumlah skor ideal yang telah ditetapkan di dalam 

angket validasi media pembelajaran (N) (Arifin, 2010:137). Rumusnya 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P : Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingg mencapai 

bilangan bulat 

∑R : Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang 

terpilih 

N : Jumlah skor maksimal atau ideal. 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

persentase kevalidan, seperti tabel berikut: 

Tabel 3.13 Timgkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi  

1. 81-100% Sangat Baik 

2. 61-80% Baik 

3. 41-60% Cukup Baik 

4. <21-40% Kurang Baik 

(Arikunto,2013:281) 

b. Keefektifan  

Analisis data keefektifan mengambil dari lembar hasil belajar siswa. Uji 

keefektifan lembar hasil belajar siswa diambil dari soal evaluasi. Berikut 

kriteria penilaian yang digunakan untuk mengukur lembar hasil belajar 

siswa sebagai berikut: 

S=
  

  
       

Sumber: Sudjana (2005:8) 

 

P = 
 𝑅

N
 𝑥 100% 
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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 (2005:58) 

siswa dapat dikatakan tuntas atau lulus dengfan nilai ≥70, sedangkan 

ketuntasan kelas dapat dihitung dengan rumus: 

  
 

 
        

Keterangan: 

K = Ketuntasan kelas 

n = Banyak siswa yang memperoleh skor ≥70 

N = Banyak siswa yang mengikuti tes 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Hasil Belajar siswa 

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) 
 

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 3.15 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) 
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c. Kemenarikan 

Data kemenarikan di ambil dari hasil respon siswa kelas I 

kemudian di analisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji 

keefektifan produk berdasarkan respon siswa dan kelayakan tentang 

bahan media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban dari 

angket siswa diukur dengan menggunakan skala Guttman. Skala 

pengukuran tipe Guttman akan di dapat jawabn yang tegas yaitu “ya-

tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif”, dan lain-

lain (Sugiyono, 2015:96). Angket respon siswa dapat dibuat dalam 

bentuk pilihan ganda, ataupun dalam bentuk checklist. Berikut adalah 

kategori skala Guttman: 

 

Tabel 3.16 Kategori Penilaian Skala Guttman Kemenarikan 

No. Skor Keterangan 

1. 1 Ya 

2. 0 Tidak 

 (Sumber: Sugiyono, 2015:96) 

Uji angket respon siswa dilakukan dengan membandingkan 

jumlah skor ideal yang diberikan oleh validator (∑R) dengan jumlah 

skor ideal yang telah ditetapkan di dalam angket validasi media 

pembelajaran (N) (Arifin, 2010:137). Rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P : Persentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingg mencapai 

bilangan bulat 

P = 
 𝑅

N
 𝑥 100% 
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∑R : Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang 

terpilih 

N : Jumlah skor maksimal atau ideal. 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

persentase kevalidan, seperti tabel berikut: 

Tabel 3.17 Timgkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi  

1. 81-100% Sangat Baik 

2. 61-80% Baik 

3. 41-60% Cukup Baik 

4. <21-40% Kurang Baik 

(Arikunto,2013:281) 

2. Data Kualitatif 

Analisis data deskriptif kualitatif menggmbarkan secara lengkap dari 

data yang diperoleh. Analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mengolah data hasil observasi untuk studi awal pendahuluan, serta hasil 

wawancara bersama guru kelas dan pengamatan saat siswa dalam 

kegiiatan pembelajaran. Data kualitatif juga diperoleh dari saran dan kritik 

yang dianalisis sebagai acuan revisi media Almari Pintar didapat dari 

respon siswa, validasi ahli materi dan ahli media. Analisis data ini 

berfungsi untuk memperbaiki produk pengembangan media Almari Pintar. 

Data tersebut nantiya akan disimpulkan, dimana data kuantitatif sebagai 

hasil dalam bentuk persentase sedangkan kualitatif sebagai hasil dalam 

bentuk deskiptif. 

 


