
 
 

29 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan  

Jenis model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian 

dan pengembangan. Penelitian dan Pengembangan ini adalah penelitian untuk 

pengembangan. Metode pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan suatu produk baru tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono,2013). Penelitian dan pengembangan adalah rangkaian proses 

atau langkah – langkah dalam raangka mengembangkan suatu produk baru 

tertentu atau memperbaiki produk yang telah ada agar dapat dipertanggung 

jawabkan (Tegeh, 2014). 

Tahap pengembangan media pembelajaran KAPIMA (Kartu Pintar 

Matematika) ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 

ADDIE . Seperti yang sudah dipaparkan di dalam buku Model Penelitian dan 

Pengembangan karya (Tegeh, 2014) dikatakan bahwa model ADDIE ini 

merupakan model yang memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan suatu produk, seperti contohnya: buku 

ajar, vidio pembelajaran, modul pembelajaran, alat peraga, dan masih banyak 

lainnya. Hal itulah yang mendukung pendapat dari penelitian ini, sehingga model 

ADDIE yang dirasa cocok untuk mengembangkan suatu media alat peraga. Tidak 

hanya itu saja, model ADDIE merupakan model yang menggunakan upaya 

pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar dan disesuaikan 

dengan karakteristik siswa. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE 
                                 (Tegeh, 2014) 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunkan dalam pengembangan 

media KAPIMA ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap 1 Analyze (Analisis) 

Tahapan analisis ini dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dan 

observasi di SDN Kauman 2 Malang dengan permasalahan yang ada disekolah 

yaitu, guru kelas yang sudah menggunaan media pembelajaran dalam kegiatan 

penyampaian materi khususnya pada mata pelajaran matematika. Media yang 

digunakan disekolah dan yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Media 

yang digunakan hanya berupa gambar gambar yang ditempel pada kertas atau 

papan tulis. Media tersebut hanya dapat digunakan dalam satu kali kegiatan 

pembelajaran dikarenakan bahan yang bersifat tidak dapat digunakan dalam 

jangka panjang. Media tersebut juga kurang menarik perhatian siswa dalam 

Analyze 

Implement Design Evalute 

Development 
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mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Permasalahan lainnya peserta didik 

sering kurang memahami soal matematika dalam bentuk cerita khususnya pada 

materi pecahan. Dalam beberapa kali kegiatan evaluasi yang dilakukan guru 

dengan memberikan lembaran soal, minat siswa dalam mengerjakan soal terbilang 

cukup rendah. Harapan guru kepada siswa yaitu siswa mampu belajar dengan 

suasana yang menyenangkan dan mampu memunculkan kreatifitas dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

a. Analisis Kompetensi 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan penjabaran kompetensi dasar 

matematika yang digunakan sekolah mengacu pada Permendikbud No. 24 

tahun 2016 lampiran 14. Kompetensi inti tersebut dijabarkan menjadi 

kompetensi dasar sehingga dapat dirumuskan tujuan pembelajaran yaitu. 

Tabel 3.1 KI dan KD 
Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menjelaskan dan melakukan perkalian 

dan pembagian pecahan dan desimal. 

3.2.1 Menyelesaikan masalah yang 

terkait dengan pecahan biasa, desimal 

dan persen 

3.2.2 Menyajikan penyelesaian masalah 

yang terkait pecahan biasa, desimal, dan 

persen 

  

a. Analisis Karakteristik 

Analisis karakteristik merupakan lankah untuk mengetahui 

karakteristik siswa yang sesuai dengan desain media pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan media 

pembelajaran KAPIMA (Kartu Pintar Matematika) melalui 

permainan kartu, observasi yang dilakukan di lapangan dimana 

usia siswa yang masih kelas 5 SD, yang dapat dikatakan dalam 

rana usia gemar bermain dan sangat menyukai permaianan. 
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Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang telah dijelaskan 

ditahap analisis awal dan data tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perancangan produk berupa media pembelajaran 

KAPIMA (KartuPintar Matematika), melalaui permainan kartu ini 

siswa diajak untuk belajar matematika sembari bermain, hal ini 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa berfikir lebih kreatif 

dan menyenangkan dalam menyelesaikan masalah. 

b. Analisis Materi 

Analisis materi ini adalah materi yang digunakan sebagai 

pengembangan media ini, materi yang digunakan yaitu materi 

matemari bilangan pecahan biasa, bilangan desimal dan persen. 

2. Tahap Design (perancangan) 

Pada tahap perancagan media ini bertujuan untuk merancang media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi serta kebutuhan yang ada di lapangan 

sesuai dengan hasil dari observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Tahap 

perancangan ini terdiri dari empat langkah. Pertama, penelitian ini ditujukan 

untuk siswa kelas 5 khususnya di SDN Kauman 2 Malang. Kedua, kompetensi 

dasar yang digunakan disesuaikan dengan permendikbud No.24 tahun 2016. 

Ketiga, strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini berbasis student 

center. Keempat, evaluasi terhadap penggunaan media KAPIMA ini, serta 

memberikan angket respon kepada seluruh siswa yang terlibat dalam 

pengembangan media ini untuk menguji kelayakan dan guna untuk menguji 

kemenarikan. 
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3. Tahap 3 Development (pengembangan) 

Pada tahap ke tiga ini, media pembelajaran KAPIMA (Kartu Pintar 

Matematika) melalui permainan kartu yang dikembangkan sesuia dengan 

perencanaan yang telah disusun. Setelah media pembelajaran KAPIMA (Kartu 

Pintar Matematika) melalui kegiatan permainan ini selesai didesain dan 

dicetak  maka setelah itu dikonsulkan melalui tahap validasi dengan validator. 

Validator yang menguji kevalidan media pembelajaran KAPIMA terdiri dari 

dua validator yaitu validator ahli media  dan validator ahli materi dari dosen 

PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penilaian kevalidan 

media pembelajaran KAPIMA, validator menilai dengan memberikan 

masukan serta komentar yang nantinya akan dijadikan bahan revisi dari media 

pembelajaran KAPIMA yang sudah dikembangkan. Setelah melakukan 

kegiatan revisi sesuai dengan masukan dan komentar  dari validator, maka 

menjadi sebuah prototype yang akan digunakan untuk bahan implementasi 

4. Tahap 4 Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini hasil pengembangan diterapkan terlebih dahulu atau 

dilakukan uji coba untuk kelompok kecil, kemudian dilakukan revisi. Setelah 

revisi dilakukan kemudian dilanjutkan uji coba untuk kelompok besar yaitu 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5 SDN Kauman 2 Malang. Uji coba 

lapang produk pengembangan media KAPIMA ini untuk mengambil data 

keefektifan melalui angket respon guru dan kemenarikan melalui angket yang 

sudah diberikan kepada siswa. 

 



34 
 

 

 

5. Tahap 5 Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan ini perlu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah evaluasi 

formatif, evaluasi ini dilakukan selama proses tahap pengembangan. 

Sedangkan untuk evaluasi sumatif ialah evaluasi yang dilakukan pada akhir 

evaluasi dari semua tahapan yang akan menghasilkan hasil akhir produk 

media pembelajaran yang baik. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan media ini dilakukan di salah satu sekolah di kota 

Malang tepatnya di SDN Kauman 2 Malang yang terletak di jalan Jl. Kawi 

No. 24 D 3. Kegiatan implementasi dilakukan pada bulan maret dengan subjek 

siswa kelas 5 Sekolah Dasar.  

D. Teknik Penggumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan pada awal kegiatan penelitian serta ketika 

kegiatan implementasi berlangsung, observasi awal dilakukan guna untuk 

melakukan pengumpulan data kulitatif mengenai permasalahan yang terdapat 

di SDN Kauman 2 Malang. Obeservasi yang kedua dilakukan ketika kegiatan 

implementasi dilakukan , hal ini bertujuan untuk mengetahui kelancaran 
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kegiatan penelitian serta data data yang didapat merupakan data yang valid 

atau data yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan di lapangan.    

Data observasi dalam penelitian ini sebagai data tahap analyze atau 

analisis dalam model pengembangan ADDIE. Data yang diambil yaitu data 

yang berkenan dengan permasalahan – permasalahan yang ada pada 

pembelajaran mata pelajaran matematika materti bilangan pecahan biasa, 

desimal, dan persen di kelas 5 SDN Kauman 2 Malang. Permasalahan yang 

ditemukan yaitu kurang nya penggunaan media dan metode yang digunakan 

guru sangat terbatas, sehingga siswa kelas 5 mudah merasa bosan dengan 

kegiatan pembelajaran matematika. 

2. Wawancara 

Pada penelitian  ini dilakukan kegiatan wawancara awal serta wawancara 

ketika kegiatan implementasi telah berlangsung. Kegiatan wawancara awal 

dilakukan kepada guru dari kelas 5 di SDN Kauman 2 Malang. Wawancara ini 

dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan media pembelajaran. Adapun bentuk wawancara yang 

digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara yang dilakukan 

bebas memberikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai. 

Pertanyaan meliputi pelaksanaan kegiatan pemebelajaran matematika, 

tersedianya media matematika dalam proses mengajar.  

Kegitan wawancara kedua merupakan wawancara ketika kegiatan 

implementasi berlangsung, tujuan dari kegiatan ini agar mendapatkan data 

data serta kesan pesan mengenai media yang sudah dikembangkan secara 
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langsung dari guru kelas yang turut melihat ketika kegiatan implementasi 

berlangsung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berisikan dokumen dokumen sekolah berupa rapot, hasil 

pengimplementasian media pembelajaran serta foto foto pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas. Hasil data tersebut dilampirkan dalam penelitian. 

4. Angket  

Angket juga dapat disebut sebagai kuesioner atau dalam bahasa inggris 

questionnaire (daftar pertanyaan). Angket merupakan rangkaian atau 

kumpulan pertanyaanpertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah 

daftar pertanyaan.bentuk umum dari angket sendiri terdiri dari bagian 

pendahuluan berisikan petunjuk pengisisan angket, bagian identitas berisikan 

identitas responden, dan yang terakhir bagian isi angket (Sugiyono, 2013). 

Angket yang sudah disususn ditujuan untuk mendapatkan izin kelayakan 

media yang akan di implementasikan secara langsung, sehingga angket yang 

sudah dibuat hanya akan diberikan kepada dosen atau pengajar yang dirasa 

sudah kompeten dalam bidang nya. 

Tabel 3.2 Kriteria Validator Penelitian Pengembangan Media KAPIMA 

  Validator Kriteria Bidang Ahli 

Dosen media pembelajaran Lulusan S2, mengajar mata 

kuliah media,  memiliki karya 

dan artikel 

Ahli Media Pembelajaran 

Dosen materi matematika Lulusan S2, mengajar mata 

kuliah matematika, melakukan 

penelitian  serta memiliki 

karya 

Ahli materi Matematika 

Guru Kelas  Lulusan S1/S2 Ahli pembelajaran sekolah  

 

 



37 
 

 

 

E. Intrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data merupaakan suatu alat yang telah 

dirancang untuk digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan , hal ini 

guna untuk menunjung kegiatan penggumpulan informasi. Instrumen yang 

akan digunakan untuk pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi ini dilakukan sebelum mengembangkan media 

pembelajaran KAPIMA melalui permaianan kartu atau yang dijelaskan 

sebagai studi pendahuluan. Sehingga sebelum melakukan pengembangan 

media pembelajaran dilakukan terlebih dahulu melalui observasi proses 

pembelajaran pada kelas V di SDN Kauman 2 Malang dengan menggunakan 

lembar angket . Hasi observasi ini dijadikan bahan dalam merancang 

pengembangan media pembelajaran. 

Tahap 3.3 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal 

No. Aspek yang dinilai Indikator 

1.  Proses pembelajaran  matematika 

materi pecahan  biasa, desimal dan 

persen 

Proses pembelajaran pada matematika 

pecahan biasa, desimal dan persen 

  

 

 

Kendala yang ada pada proses pembelajaran 

2.  Penggunaan media  

 

Media yang digunakan pada proses 

pembelajaran 

  Respon siswa terhadap media yang digunakan 

Kendala penggunaan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran  

 (Sumber : Olahan Peneliti) 

Tebel diatas merupakan isi kisi kisi dari intrumen kegiatan observasi awal 

yang dilakuakn sebelum kegiatan implementasi, sedangkan tabel berikutnya 

merupakan isi dari kisi-kisi intrumen kegiatan observasi yang akan dilakukan 
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selama kegiatan implementasi berlangsung. Kedua tabel diatas disusun guna tidak 

ada hal hal penting namun luput dalam kegiatan pengamatan. 

Tahap 3.4 Kisi-kisi Instrumen Observasi Kegiatan Implementasi 

No. Aspek yang dinilai Indikator 

1.  Proses pembelajaran  matematika 

materi pecahan biasa, desimal dan 

persen 

Proses pembelajaran pada matematika materi 

bilangan pecahan 

  

 

 

Kendala yang ada pada proses pembelajaran 

2.  Penggunaan media  

 

Media yang digunakan pada proses 

pembelajaran 

  Respon siswa terhadap media yang digunakan 

Kendala penggunaan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran  

(Sumber : Olahan Peneliti) 

2. Lembar  Wawancara 

 Daftar pertanyaan wawancara digunakan sebagai pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Instrumen ini disusun sebelum 

mengembangkan media pembelajaran berupa KAPIMA (Kartu Pintar 

Matematika) melalui studi pendahuluan. Jadi sebelum melalukan 

pengembangan media pembelajaran dilakukan wawancara kepada guru kelas V 

di sekolah, hal ini bertujuan untuk mengetahui yang terjadi selama proses 

pembelajaran. Hasil wawancara pada kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam merancang media pembelajaran KAPIMA. 
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Tabel 3.5 kisi-Kisi Instrumen Wawancara Awal 

No. Aspek  Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kegiatan pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media 

a. Proses kegaiatan pembelajaran 

b. Kendala  yang terjadi dalam prose 

pembelajaran 

c. Kesesuaian metode yang digunakan 

d. Penyampaian materi kepada siswa 

e. Tersedianya sarana dan prasarana 

 

a. Ketersedian media pada setiap 

kegaiatan pembelajaran 

b. Kesesuain media dengan materi 

c. Respon siswa dengan penggunaan 

media 

d. Harapan penggunaan media 

   

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 Tidak jauh beda dengan kisi-kisi intrumen kegiatan observasi. Pada 

kegiatan wawancara juga memiliki kegiatan wawancara yang dibagi dua, kisi-

kisi intrumen yang sudah dirancang pertama digunakan untuk menanyakan 

segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran sebelum  

melakukan kegiatan implementasi sedangakan kisi-kisi intrumen yang kedua 

digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara ketika kegiatan 

implementasi berlangsung. Hal ini bertujuan agar apa yang ditanyakan tidak 

keluar dari konteks yang kegiatan penelitian 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Saat Implemenstasi 

No. Aspek  Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kegiatan pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media 

a. Proses kegiatan pembelajaran 

b. Kendala  yang terjadi dalam prose 

pembelajaran 

c. Kesesuaian metode yang digunakan 

d. Penyampaian materi kepada siswa 

e. Tersedianya sarana dan prasarana 

 

a. Penggunaan media KAPIMA pada 

pembelajaran matematika 

b. Kesesuain media dengan materi 

c. Respon siswa dengan penggunaan 

media 

   

(Sumber : Olahan Peneliti) 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan 

kegiatan guru, peneliti dan siswa dalam proses pembelajaran matematika 

materi bilangan pecahan pada kelas V Sekolah Dasar. Alat dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kamera untuk mengambil gambar 

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

Tabel 3.7 kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi 

  

 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

4. Lembar Angket 

Lembar angket merupakan suatu alat pengumpulan data yang berisikan 

pertanyaan pertanyaan. Angket digunakan peneliti pada tahap uji coba produk 

yaitu berupa angket validasi dan angket respon siswa. Angket validasi 

diajukan kepada dosen ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. Angket 

diberikan pada saat evaluasi produk untuk penyempurnaan pengembangan 

media KAPIMA. Angket respon siswa diberikan setelah produk diterapkan 

untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk. Dipilihnya angket ini sebagai 

instrument pengumpulan data karena angket lebih efektif dan efesien dalam 

mengumpulkan data responden. Berikut paparan skala aspek validasi ahli 

materi 

 

No  Aspek Yang Diamati  Dokumentasi  

1.  Kegiatan pembelajaran di kelas v 

menggunakan media KAPIMA 

a. Proses kegiatan belajar 

mengajar menggunakan media 

KAPIMA 

b. Sikap siswa saat mendengarkan 

petunjuk penggunaan media 

KAPIMA 

c. Sikap siswa saat mencoba 

media KAPIMA  
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a. Angket Validasi Ahli Materi 

Tabel 3.8 Kis Kisi Instrumen Angket Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 

1. Kesesuaian Tujuan  a. Kemudahan siswa untuk belajar secara mandiri 

b. Tujuan dan manfaat pada pembelajaran jelas 

c. Media sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari siswa 

d. Sistematika yang runtut, logis dan jelas 

2. Format a. Media relevan dengan materi yang harus 

dipelajari siswa 

b. Tersedianya kelengkapan bahan bantu ajar 

 

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

(KD) dan Indikator. 

b. Isi materi memiliki konsep yang tepat 

c. Latihan soal sesuai dengan kompetensi yang 

dikuasai 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013) 

 

b. Angket Validasi Ahli Media 

Tabel dibawah merupakan paparan skala aspek dari validasi ahli 

media p yang nantinya akan diterapkan  pada angket validasi 

media. 

 Tabel 3.9 Kis Kisi Instrumen Angket Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

1. Tampilan media a. Kombinasi warna pada media. 

b. Ukuran media. 

c. Media jelas dan mudah dipahami bagi siswa 

d. Tampilan media menarik bagi siswa 

e. Media dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran. 

f. Media tahan lama dan tidak mudah rusak. 

g. Media mudah dibawa dan dipindahkan. 

2. Media dalam pembelajaran a. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

tujuan 

b. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

karakteristik siswa 

c. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

sumber belajar yang tersedia 

d. Kemampuan media untuk mengulang apa 

yang telah dipelajari. 

3. Keterlibatan siswa dalam 

menggunakan media 

a. Media yang dikembangkan dapat membuat 

siswa ikut dalam proses pembelajaran. 

b. Media dapat digunakan oleh guru  

c. Media dapat digunakan oleh siswa 

d. Media dapat memotivasi siswa. 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013) 
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c. Angket Validasi Ahli Pembelajaran 

Tabel dibawah merupakan paparan skala aspek dari validasi ahli 

pembelajaran yang nantinya akan diterapkan  pada angket validasi 

pembelajaran. 

Tabel 3.10 Kis Kisi Instrumen Angket Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Penyajian Materi a. Media mampu menjadi alat bantu untuk 

mencapai KD, indikator dan tujuan 

pembelajaran 

b. Media yang digunakan dapat dipergunakan 

sebagai alternatif pembelajaran 

c. Media sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa kelas 5 SD 

2. Efesiensi Pembelajaran a. Efesiensi media kaitannya dengan waktu 

b. Efesiensi media kaitannya dengan biyaya 

c. Efisiensi media kaitannya dengan tenaga 

(Diadopsi dari Sa’dun Akbar, 2013) 

 

d. Angket Respon Siswa 

Tabel terakhir merupakan paparan skala aspek dari respon siswa 

yang nantinya akan sebagai pengukur kemenarikan media yang 

suidah dikembangkan. 

Tabel 3.11 Kis Kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Penggunaan Media oleh 

Siswa 

 

 

 

 

 

 

Reaksi Penggunaan 

 

 

 

a. Penggunaan media memberikant daya tarik 

bagi siswa 

b. Media pembelajaran mudah dipahami 

c. Media membantu memahami materi 

d. Pengguna bersemangat dan termotivasi 

menggunakan media 

e. Petunjuk penggunaan media jelas 

 

a. Siswa ingin memiliki media tersebut 

b. Siswa senang menggunakan emdia tersebut 

c. Siswa lebih tertarik dan antusias dalam 

mengikuti pembelajarann dengan 

menggunakan media tersebut 

(Olahan Peneliti) 
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F. Teknik Analisi Data 

 Dalam bagian analisis data, data akan diolah atau dianalisis. Hal  

pertama yang dilakukan ialah perlu menyeleksi tingkat reliabilitas dan 

validitasnya. Data yang memiliki reliabilitas dan validitas rendah dianggap 

gugur dan tidak digunakan. Selain itu data yang kurang lengkap tidak perlu 

disertakan dalam analisis data. Penelitian ini menggunkan teknis analisis data 

dengan cara analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitaif. 

1. Data Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif menggambarkan secara lengkap dan tepat 

data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mengolah data hasil wawancara terstruktur dan hasil observasi saat 

melaksanakan studi pendahuluan dengan wawancara guru kelas serta 

pengamatan terhadap siswa saat pembelajaran. Data kualitatif juga 

diperoleh dari hasil kritik dan saran validator media dan materi. Teknik 

analisis data ini digunkan dengan mengelompokkan informasi – 

informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan kritik dan saran 

perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis data dijadikan acuan untuk 

memperbaiki atau merevisi produk pengembangan media pembelajaran 

KAPIMA (Kartu Pintar Matematika). 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari nilai nilai yang 

diberikan validator terhadap prodek media pembelajaran KAPIMA. Data 

kualitatif pada langkah penelitian validasi desain , uji coba, dan uji coba 

pemakaian. Nilai yang diperoleh pada setiap langkah – langkah tersebuut 
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didapat dengan menggunakan angket dan analisis validitas ahli (dosen 

ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, dan guru kelas V sekolah 

dasar) dan angket data analisis respon peserta didik terhadap penggunaan 

media KAPIMA pada pembelajaran SD. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul 

dari angket, maka digunakan analisis kuantitatif. Data dari angket yang 

dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran 

yang dikembangkan  

1. Angket Validasi 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan untuk keahlian instrumen. Data yang dihasilkan dari 

sebuah instrumen yang valid maka dapat dikatakan bahwa instrumen 

tersebut valid, karena dapat memberikan gambaran tentang data 

secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya 

(Arikunto, 2013). Dalam pengembangan media pembelajaran 

KAPIMA maka validitas dimasudkan untuk menguji kelayakan 

media pembelajaran yang dikembangkan.. Jawaban angket validitas 

ahli menggunakan Skala Likert yang diukur dan dijabarkan menjadi 

indikator berikut katagori skor dalam skala likert menurut 

(Sugiyono,2013) dijelaskan pada tabel berikut : 

  Tabel 3.12 Kategori Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi 

2. Skor 3 Cukup valid atau dapat digubakan namun perlu revisi kecil 

3. Skor 2 Kurang valid, disarankan tidak  dipergunakan karena perlu 

revisi besar 

4. Skor 1 Tidak valid atau tidak dapat digunakan 

(Akbar&Sriwijaya(dalam Asmaroni,2015) dalam modifikasi peneliti) 
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Menurut Sugiyono 2015 presentasi validasi para ahli rata rata setiap 

kompenen dihitung menggunakan rumus: 

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 
  

Keterangan : 

P    = Presentasi Skor (dibulatkan) 

Ʃx  =  Jumlah nilai jawaban dalam satu item 

N = Jumlah skor ideal dalam satu item 

Pemberian makna dan pengambilan kepuusan tentang 

kualitas produk  media KAPIMA akan menggunkan 

konversi tingkat pencapaian dengan skala 5 pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.13 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Keterangan 

1 75,01% - 100,00% Sangat Baik 

2 50,01% - 75,00% Baik 

3 25,01% - 50,00% Tidak Baik 

4 00,00% - 25,00% Sangat Tidak Baik 

                                       (Akbar& Sriwijaya(dalam Asmaroni,2015) dalam modifikasi penulis) 

2. Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian 

dianalisis menggunkan data kuantitatif  untuk menguji kemenarikan 

produk berdasarkan respon peserta didik dan kelayakan tentang media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban angket respon 

siswa diukur menggunakan skala Guttaman, variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Guttman terdiri dari dua 
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katageri yang mana masing masing katagori memiliki nilai atau skor 

yang berbeda yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk 

checklist (√) 

Tabel 3.14 Katagori Penilaian Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 0 Tidak 

(Sumber : Sugiyono 2015) 

Presentase rata ratas komponen dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

  (Sumber  : Sugiyono, 2015) 

Keterangan : 

P    = Presentasi Skor (dibulatkan) 

Ʃx  =  Jumlah nilai jawaban dalam satu item 

N = Jumlah skor ideal dalam satu item 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang 

kualitas prodek media KAPIMA ini akan menggunakan 

konversi tingkat pencapaian dengan skala 4 seperti tabel 

berikut : 

Tabel 3.15 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No. Tingkat Pencapaian Keterangan 

1 75,01% - 100,00% Sangat Baik 

2 50,01% - 75,00% Baik 

3 25,01% - 50,00% Tidak Baik 

4 00,00% - 25,00% Sangat Tidak Baik 

 (Akbar& Sriwijaya(dalam Asmaroni,2015) dalam modifikasi penulis) 
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