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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian dan 

pengembangan yang dikenal dengan istilahResearch and Development (R&D). 

Menurut Sugiyono (2015: 407) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan 

bertujuan untuk mengembangkan suatu produk yang sudah ada namun dapat diuji 

kelayakan serta keefektivannya. Model penelitian dan pengembangan yang 

digunakan menggacu pada model Borg and Gall (Sugiyono, 2015: 409). Namun 

pada pelaksanaanya peneliti hanya mengimplementasikan 7 tahap dari 10 tahap, 

Hal ini dikarenakan langkah  8, 9 dan 10 diperuntukkan untuk penelitian 

pengembangan dengan subyek penelitian yang banyak dan dana penelitian yang 

besar, kemudian melakukan seminar nasional dan jurnal nasional maupun 

internasional, selanjutnya melakukan kerjasama dengan penerbit. Penelitian yang 

tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar diatasi dengan membatasi 

penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus R&D, sehingga peneliti yang 

khususnya dalam penulisan skripsi dibatasi pada langkah ke 7 saja 

(Hasyim,2016:88).Alasan menggunakan model penelitian penelitian dan 

pengembangan yang dikemukakan oleh brog and gall adalah karena model ini 

merupakan model yang umum dan bisa diapliksikan disemua penelitian 

pengembangan serta bila melakukan penelitian dengan metode ini, dapat diperoleh 

hasil sebuah penelitian pengembangan yang benar-benar valid untuk terciptanya 
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sebuah pengembangan penelitian melalui beberapa validasi media materi dan 

pembelajaran 

Berikut bagan dalam menyusun penelitian pengembangan menurut Brog and Gall. 

Gambar 3 1 Langkah-Langkah Brog And Gall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berikut ini prosedur penelitian dan pengembangan model latihan menggiring 

bolaberdasarkan model Borg and Gall: 

1. Potensi dan Masalah 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui potensi 

dan masalah terkait dengan keterampilan bermain sepak bola siswa. Untuk 

mengidentifikasi masalah, peneliti melakukan wawancara dan observasi. 

Tujuan dilakukannya wawancara dan observasi yaitu untuk memperoleh data 

Validasi 

Desain 
Revisi Desain Uji Coba Produk 

utama 

 

Revisi produk 

Potensi dan 

Masalah 
Pengumpulan 

Data Awal  
Desain Produk  
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terkait  dengan ketersediaan media pembelajaran yang dapat menunjang 

pengajaran teknik latihan menggiring bola. 

2. Pengumpulan Data Awal 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukam secara factual akan dilakukan 

analisis kebutuhan untuk mengumpulkan infotmasi/ data yang dibutuhkan, 

data-data diperoleh dari studi pendahuluan untuk mendapatkan data awal yang 

di butuhkan guna sebagai dasar dilakukannya penelitian.Pada tahap analalisis 

ini peneliti melakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut : 

Mengobserfasi cara mengajar Guru Olahraga saat mengajarkan teknik latihan 

menggiring bola apakah sudah sesuai benar dan jelas, Berdasarkan observasi 

awal yang dilakukan peneliti di SDN GIRIMOYO 2, peneliti melakukan 

wawancara dengan guru olahraga dan guru kelas 5 terkait dengan upaya 

peningkatan kemampuan dalam berolahraga dengan didukung kemampuan 

guru olahrgaa yang dapat memberikan materi khususnya pada materi 

menggiring bola dengan baik, jelas dan benar. Saat melakukan observasi awal 

peneliti mengamati fakta yang ada di lapangan minat siswa kurang dalam 

mengikuti pembelajaran banyak siswa yang tidak antusias  dan banyak siswsa 

yang melakukan gerakan dengan belum benar  dalam mempraktikan 

menggiring bola serta dirasa perlu adanya sebuah inofasi baru dalam 

mengajarakn menggiring bola dan untuk lebih menarik minat siswa dan dapat 

lebih menggali potensi masing- masing siswa agar dapat belajar teknik dasar 

menggiring bola dengan benar. 



47 
 

 

 Dalam menganalisis kebutuhan apa saja yang kurang saat pembelajaran 

olahraga peneliti menganalisis : apa saja yang diperlukan dalam latihan 

menggiring bola, model pelatihan apa yang cocok digunakan dalam 

mengajarkan menggiring bola serta apa inofasi baru yang pas diterapkan pada 

latihan menggiring bola agar ada sesuatu yang baru dan bisa lebih menarik 

untuk di pelajari. 

3. Desain Produk 

 Selanjutnya dilakukan kegiatan pembuatan desain/ rancangan untuk produk 

awal yang akan dikembangkan berdassarkan hasil analisis kebutuhan dan 

penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, hal ini bertujuan untuk 

menghindari plagiasi. Pengembangan model latihan ini dirancang dengan 

memperhatikan beberapa aspek yang pertama kesesuaian  materi dan juga aspek 

pengembangan model latihan gerakan. 

Perencanaan produk yang dikembangkan meliputi : 

a. Menentukan kelas dan materi 

 Sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah dilaksanakan disekolah, 

penelitian dilakukan dikelas 5 pada materi Mempraktikan variasi gerak dasar 

kedalam modifikasi permainan  bola besar serta nilai kerjsama, sportifitas 

dan kejujuran. 

b. Menentukan gerakan latihan yang akan dikembangkan 

 Dalam pengembangan model latihan  ini ada 8 rangkaian gerakan yang 

dikembangkan dalam pengembangan model latihan menggiring bola 
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menggunakan kaki bagian dalam dan bagian luar pada pembelajaran penjas 

siswa kelas 5 SD. 

c. Menentukan rancangan pembuatan 

1) Materi 

Isi materi yang terdapat pada buku guru ini berupa materi Penjas kelas 5 

materi KD 2.1 Mempraktikan variasi gerak dasar kedalam modifikasi 

permainan  bola besar serta nilai kerjsama, sportifitas dan kejujuran. 

2) Merancang gerak latihan 

Rancangan gerak latihan disini ada 8 rangkaian gerak yaitu yang pertama 

1)Berlari zig zag, 2) Menyentuh bola dengan ujung kaki sebelah kanan 

dan kiri, 3) Menggerakan kaki bagian dalam dan bagian luar dan berhenti 

sebelum mengenai bola, 4) Menggerakan bola kebagian kaki dalam dan 

kaki luar dengan menggunakan 1 kaki, 5) Menggerakan bola ke kanan 

dank e kiri dengan sisi bagian dalam kedua kaki, 6) Berlari menggiring 

bola melewati 2 cone, 7) Berlari menggiring bola melewati 3 cone yang 

membentuk segitiga, 8) Menggiring bola berhadap hadapan dengan 

teman. 

3) Tampilan  

Tampilan disini pengembangan model latihan pada gerakan yang 

dioraktikan oleh siswa dan peneliti akan direkam dan dimasukan 

kedalam CD untuk dapat mempermudah guru dalam mempelajari 

pengembangan latihan menggiring bola.  
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4. Validasi produk 

Untuk mengetahui validitas dari produk ini, peneliti menggunakan alat 

ukur berupa angket. Angket tersebut akan diisi oleh beberapa ahli yaitu 

ahli materi, media dan ahli pembelajaran. Dari hasil validitas tersebut 

bertujuan untuk menjawab apakah produk yang dirancang telah sesuai 

dengan materi dan desain yang telah dibuat. Hasil validasi tersebut 

kemudian akan menentukan valid atau tidaknya produk yang 

dikembangkan. Apabila terdapat saran pada validasi peneliti akan 

melakukan revisi sesuai saran yang ditulis oleh validator sampai produk 

yang dikembangkan valid. 

Tabel 3 1Kriteria Validator 

No. Subjek Uji Coba Kriteria Bidang Ahli 

1.  Dosen ahli media Lulusan S2 di bidang pendidikan Ahli media 

2.  Dosen ahli materi Lulusan S2 di bidang pendidikan 

dan pengampu mata kuliah 

olahraga 

Ahli materi 

3.  Guru kelas Lulusan S1 Ahli pembelajaran 

(Sumber : Subianto, 2015) 

5. Revisi Produk 

Revisi produk akan dilakukan apabila terdapat masukan dari hasil validasi. 

Revisi pada produk akan dilakukan sesuai dengan sara dan masukan yang 

telah diberikan tujuan dilakukan revisi adalah untuk meminimalisisr 

kelemahan-kelemahan produk yang dikembangkan. 

6. Uji Coba Produk 

Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan mengujicoba pemakaian dari  

mdoel latihan yang bertujuan untuk menguji kelayakan model latihan 
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menggiring bola yang telah dikembangkan. Uji coba dilaksanakan pada 

kelas 5 SDN GIRIMOYO 2 yang telah dilakukan pada ujicoba kelompok 

kecil sebelumnya. Untuk langkah-langkah uji coba utama senidiri 

dilaksanakan pada seluruh siswa kelas 5. 

7. Revisi produk 

Revisi produk ini merupakan revisi produk yang terahir. Apabila produk 

yang diujicobakan pada uji coba utama masih mempunyai kekurangan dan 

kelemahan maka perlunadanya sebuah revisi produk agar bisa layak 

digunakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN GIRIMOYO 2 MALANG yang terletak di 

Jl. Diponegoro No. 37 Karangploso Kab. Malang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap pada tahun ajaran 2018/2019 

pada tanggal16 Maret 2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian menggunakan model pengembangan yang tepat juga harus 

perlu menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan relevan juga. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang sangat tepat dalam melakukan sebuah  

penelitian karena untuk mengumpulkan sebuah data yang akurat, karena pada 

dasarnya yang paling utama dari sebuah penelitian adalah data ( Sugiyono, 
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2015:224) teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan 

variable adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan sebuah data yang nantinya 

akan digunakan untuk menggali dan menghimpun penelitian. Observasi 

dilakukan dengan cara pengamatan pada sumber data seperti pengumpulan 

data yang berupa informasi- informasi yang berkaitan dengan pelajaran 

olahraga di sekolah. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan teknik pengjumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti pada saat melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui 

responden yang lebih lengkap dan juga lebih mendalam serta dapat 

mengetahui hal-hal permasaalahan yang ada saat pembelejaran. Wawancara 

ditunjukan pada narasumber yaitu Guru Olahraga. Peneliti mengajukan 

berbagai pertanyaan sehubungan dengan bagaimana pembelajaran olahraga 

yang dilaksakan di lapangan  terutama pada materi sepak bola kemudian 

peneliti menemukan masalah dan solusi yang akan dibuat guna upaya 

peningkatan model pembelajaran menggiring bola yang lebih benar. 

3. Angket 

 Angket digunakan untuk mengethaui dan mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen cara menggiring bola yang benar. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan angket validasi ahli materi olahraga, ahli gerakan 

sepak bola, dan angket respon siswa. Dalam tekhnik pengumpulan data 
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terdapat subjek uji coba untuk pengembangan teknik dasar menggiring bola 

berbasis tari topeng. Adapun subjek uji coba pengembangan yaitu : 

a. Uji coba ahli 

 Validasi untuk penelitian pengembangan model latihan menggiring 

bola menggunakan kaki luar dan kaki dalam yang dikembangkan terdiri dari 

dosen ahli materi pembelajaran khususnya olahraga, dosen ahli  gerakan 

sepak bola , guru olahraga , dan peserta didik kelas 5 SD. Penjelasan 

validasi uji coba media pembelajaran tematik ini dapat dilihat pada table di 

bawah ini. 

Tabel 3 2uji Coba Ahli 

No Validasi Kriteria 
Bidang Ahli 

1 Dosen Ahli materi  Lulusan S2 di bidang pendidikan 

dan pengampu mata kuliah olahraga 

Ahli materi 

pembelajaran 

olahraga 

2 Dosen Ahli media Lulusan S2di bidang pendidikan Ahli media  

           3 Ahlipembelajaran Lulusan S1 Guru olahraga 

 

b. Uji coba siswa 

 uji coba siswa dilakukan di SDN GIRIMOYO 2. Langkah ini bertujuan 

untuk mengetahui respon siswa pada pengembangan model latihan 

mennggriing bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. 

Selain itu peneliti juga bertujuan untuk memberi sebuah trobosan baru 

dalam mengajarkan sepak bola terutama pada saat materi menggiring bola. 

 

 



53 
 

 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk 

mengabadikan pada saat penelitian di lapangan dan sebagai bukti autentik 

penelitian supaya penelitian dapat dipercaya adanya dan benar-benar sudah 

dilakukan oleh peneliti tersebut. Disini peneliti menggunkan alat yang 

digunakan untuk dokumentasi adalah seperti Camera SLR, Camera hand 

phone untuk merekan video dan juga suara Pada penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data penelitian merupakan alat yang dirancang 

yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh seorang 

peneliti dalam mengumpulkan informasi. Instrument yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data dalam penelitian ini , yaitu : 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti 

melakukan sebuah pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan guna 

untuk mengamati proses pembelajaran penjas di sekolah. Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data awal tentang proses pembelajran 

penjas di SDN Girimoyo 2 Observasi dilakukan oleh peneliti yang 

bertindak seebagai observer. Instrumen yang dilakukan dalam melakukan 

observasi dibuat sesuai butir kisi-kisi pertanyaan yang disusun dalam tabel 

(kisi-kisi instrumen observasi terlampir) 
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Tabel 3 3kisi-Kisi Lembar Observasi 

Aspek  Pertanyaan  

Proses pembelajaran 

penjas 

Bagaimana proses pembelajaran penjas saat materi menggiring bola. 

Dengan model pembelajaran apa yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Bagaimana suasana pembelajaran saat siswa diajarkan teknik menggiring 

bola. 

Efisiensi penggunaan waktu. 

Siswa  Karakteristik siswa . 

Keaktifan siswa . 

Motivasi belajar siswa. 

Interaksi siswa dengan siswa. 

Guru Metode penyampaian materi oleh guru  

Interaksi guru dengan siswa. 

 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk melkaukan sebuah 

wawancara kepada guru penjaskes disekolah. Wawancara digunakan 

peneliti sebagai teknik pengumpulan data saat studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan-permasalahn  yang akan diteliti, dan ingin 

mengetahui hal-hal ddari responden yang lebih mendalam. Dilakukannya 

sebuah wawancara oleh peneliti juga bertujuan untuk menggali informasi 

secara lengkap yang ada disekolah tentang bagaimana dalam pembelajaran 

penjas saat materi menggiring bola sehingga peneliti mengetahui 

kebutuhan apa yang sedang diperlukan saat ini dalam pembelajaran penjas 

materi menggiring bola. Adapun pedoman wawancara yang akan 

dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada pelajaran penjaskes materi 
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menggiring bola . Adapun kisi-kisi butir pertanyaan pedoman wawancara  

disusun ke dalam tabel (kisi-kisi instrumen wawancara terlampir. 

Tabel 3 4Kisi-Kisi Wawancara 

No  Aspek yang dianalisis  Indicator butiran pertanyaan 

1 Materi menggiring bola Penyampaian materi teknik menggiring bola 

Pemahaman siswa terhadap materi menggiring bola 

2 Gerakan latihan menggiring bola Gerakan seperti apa yang biasa digunakan 

Bagaimana cara melatih siswa belajar menggiring bola 

dengan kaki luar dan kaki dalam 

3 Tempat pembelajaran Lokasi praktik latihan menggiring bolaKeefektifitasan 

lokasi pembelajaran terhadap materi menggiring bola 

4 Pembelajaran penjas materi variasi 

permainan bola besar (sepak bola) 

Kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

Saran dan haarapan pengembanghan model latihan 

menggiring bola mengunakan kaki bagian luar dan 

bagian dalam 

 

3. Lembar Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis dengan 

memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap responden untuk dijawab. 

Peneliti menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data terhadap ahli 

materi, ahli media, ahli pembelajaran, dan respon siswa terhadap 

pengembangan model latihan menggiring bola. Hasil lembar kuisioner yang 

telah diisi digunakan sebagai masukan dan revisi terhadap kekurangan model 

yang dibuat. 
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 Adapun kisi-kisi validdasi ahli terhadap media sebagai berikut: 

a) Kisi-kisi Validasi Ahli Media 

Tabel 3 5Kisi-Kisi Validasi Ahli Media 

No  Aspek yang diamati Indicator pertanyaan 

1 Desain media 

Kesesuaian tampilan media CD dengan mata 

pelajaran penjas 

Kesesuaian penulisan media CD 

keseuaian gambar media CD  

keseuaian tampilan media CD 

Kesesuaian pemilihan audio pada media CD 

2 Konten media 

Kejelasan petunjuk media CD 

Kesesuaian pengambilan gambar  

3 Penyajian media 

Keamanan media CD 

Kepraktisan media CD 

Penggunakaan media CD 

 

b) Kisi-kisi Angket Ahli Materi 

Tabel 3 6kisi-Kisi Angket Ahli Materi 

NO. 

Aspek yang Dinilai Indikator 

1.  Materi Pembelajaran  Kesesuaian SK dan KD penjaskes kelas 5 SD  

Keseuaian Indikator dengan SD dan KD  

Kesesuaian tujuan dengan Indikator  
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c) Kisi-kisi angket ahli pembelajaran  

Tabel 3 7kisi-Kisi Angket Ahli Pembelajaran 

No  Aspek  Indicator 

1 Model gerakan  Keurutan gerakan pelatihan menggiring bola 

menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar  

Kejelasan gerakan dalam mengajarkan latihan 

menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan 

kaki bagian luar 

2 Isi/ konstruk  Kesesuaian gerakan dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian gerakan dengan kurikulum pembelajaran 

Kesesuaian SK dan KD  

Kesesuaian gerakan dengan materi pembelajaran  

3 Pengimplementasian latihan 

gerakan menggiring bola 

Kesesuaian latihan gerakan menggiring dalam 

pembelajaran 

 

 

Kesesuaian materi dengan tujuan  

Kesesuaian isi media dengan materi 

Kelengkapan materi  

 

2. Pembelajaran  Siswa memperoleh pemahaman materi dari 

media  

Media membuat materi lebih mudah dipahami 

siswa  

Ketertarikan belajar penjaskes 

Rasa ingin tahu siswa 

 

3. Bahasa  Bahasa yang digunakan sesuai  
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d) Kisi-kisi angket respon siswa  

Tabel 3 8kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No  Aspek  Indicator  

1 Aspek pembelajaran  Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran penjas 

Ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran 

2 Aspek pengembangan 

model 

Ketertarikan siswa terhadap pengembagan model 

latihan menggiring bola 

Kelayakan pengembangan model latihan bagi siswa 

Kejelasan instruksi dalam latihan 

3 Aspek pengimplementasian 

model latihan menggiring 

bola 

Kemudahan siswa dalam mempraktikan 

pengembangan model latihan 

Kemampuan siswa untuk menguasai gerkan 

menggiring bola dengan kaki luar dan kaki dalam 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

sebagi berikut : 

1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganlisis data kualitatif 

yaitu analisis deskrptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengolah 

data hasil wawancara, observasi, dan komentar dari validator serta siswa. 

Tujuannya adlah untuk mengelompokkan informasi dari data kualitatif 

yang berupa komentar, saran dan tanggapan. Analisis ini yang dijadikan 

untuk acuan memperbaiki atau merefisi model pengembangan latihan 

menggiring bola.  
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2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket 

penliaian dari validator dan respon siswa. Berikut analisis data kuantitatif 

untuk pengembangan model latihan menggiirng bola. 

a. Analisis data kevalidan  

Untuk mengetahui keefektifan pengembangan model latihan 

menggiring bola sebagai penunjang pembelajaran menggirng bola 

menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam sekolah dasar, 

maka perlu dilakukan validasi pengembangan mdoel. Validasi 

pengembangan model dilakukan oleh validator ahli materi dan validator 

ahli gerakan dengan menggunakan angket yang telah disediakan, 

kemudian dari hasil validasi tersebut, diubah ke dalam bentuk interval 

dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono 2017).  

Menurut (Sugiyono 2017) Skala Likert digunakan dengan gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif yang digunakan yaitu dengan 

kata-kata sebagai berikut: 

1.) Sangat baik, baik, tidak baik,sangat tidak baik.  

2.) Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju 

3.) Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah 

4.) Sangat positif, positif, negatif, sangat negatif 

Untuk pedoman analisis kuantitatif menurut (Sugiyono 2017),    maka 

jawaban diberi skor sebagai berikut: 
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Tabel 3 9Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1 Skor 4 Sangat Baik 

2 Skor 3 Baik  

3 Skor 2 Kurang Baik 

4 Skor 1 Sangat Kurang baik 

 (diadaptasi dari Sugiono, 2015:141) 

Perolehan data dari hasil validasi dengan menggunakan skala likert 

diperoleh dengan rumus berikut ini: 

 PS =  ∑x   x 100% 

 SMI 

  Keterangan: 

  PS : Persentase Skor 

  ∑x   : Jumlah Skor  

  SMI : Skor Maksimal Ideal 

Tabel 3 10Rumus Interprestasi Skala Likert 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi  Keputusan 

80% - 100% Sangat layak Sangat layak digunakan model 

pembelajaran tanpa revisi 

60% - 79% Layak  Layak digunakan model 

pembelajaran dengan revisi 

40% - 59% Kuarng Layak Kurang layak digunakan untuk 

model pembelajaran dengan revisi 

20% - 39% Tidak Layak Tidak layak digunakan untuk 

model pembelajaran dengan revisi 

(Akbar 2014:81) 
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Pengembangan model latihan menggiring bola menggunakan kaki 

bagian dalam dan kaki bagin luar pada pembelajaran jasmani untuk kelas 5 

sekolah dasar dapat dikatakan efektif dan layak apabila hasil validasi  oleh 

validator ahli diperoleh persentase ≥61% melalui revisi atau tanpa revisi 

sesuai dengan kriteria kuat sampai sangat kuat pada tebel di atas. 

a. Respon siswa 

pengembangan model dikatakan efektif apabila mendapat 

respon positif dari siswa, dan bila mendapat respon yang kurang positif 

dari siswa dengan banyak yang mendapat nilai dibawah kriteria maka 

angket respon siswa perlu dilakukan untuk diadakannya perbaikan 

terhadap kekurangan yang ditemukan dalam pengembangan model. 

Data repon siswa diubah ke dalam bentuk interval dengan menggunakan 

skala guttman. Skala guttmandigunakan dengan gradasi positif atau 

negatif dengan kata-kata sebagai berikut: 

1.) Ya/ tidak 

2.) Benar/ salah 

3.) Baik/ buruk 

Untuk pedoman analisis kuantitatif, skor  jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.11Skala Guttman 

No Skor  Keterangan  

1 Skor 1 Ya/ Benar/ Baik 

2 Skor 0 Tidak/ Salah/ Buruk 

(diadaptasi dari Sugiono, 2017) 
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Perolehan data dari hasil validasi dengan menggunakan skala guttman 

diperoleh dengan rumus berikut ini: 

 PS = ∑x   x 100% 

SMI 

Keterangan: 

PS : Persentase Skor 

∑x   : Jumlah Skor  

SMI : Skor Maksimal Ideal 

Rumus interprestasi skor angket respon guru dan siswa dengan skala 

guttman menurut (Arikunto, 2010) ditulis dalam tabel beikut ini: 

Tabel 3 12Rumus Interprestasi Skala Guttman 

Pencapaian Kategori Keterangan 

81 – 100 A Sangat Positif 

61 – 80 B Positif 

41 – 60 C Kurang Positif 

21 – 40 D Tidak positif 

< 20 E Sangat tidak positif 

(Arikunto, 2010) 

Pengembangan model latihan menggiring bola menggunakan kaki 

bagian dalam dan kaki bagian luar pada pembelajaran pendidikan jasmani di 

kelas 5 sekolah dasar dapat dikatakan mendapat repon positif dari guru dan 

siswa apabila diperoleh hasil ≥ 61dan ≥ 81 melalui revisi atau tanpa revisi 

sesuai dengan kriteria sangat positif sampai sangat tidak positif.  




