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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian dan pengembangan, 

atau dalam bahasa Inggris disebut Research and Development (R&D). Jenis 

penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan 

temuan-temuan dari serangkaian uji coba, kemudian dilakukan revisi untuk 

mendapatkan produk yang memadai atau layak dipakai. Pada penelitian dan 

pengembangan ini, menghasilkan produk berupa media wayang karakter binatang 

(wakarbin) pada materi bercerita siswa kelas 5 sekolah dasar. Pembahasan secara 

rinci mengenai model, prosedur, tempat, waktu, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, serta teknik analisis data akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan pada media wayang 

karakter binatang (wakarbin), yaitu model ADDIE. Model ADDIE dipilih oleh 

peneliti karena model tersebut merupakan model penelitian dan pengembangan 

untuk produk visual, serta didukung penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

Oktavianti dan Agus (2014) dengan judul Pengembangan Media Gayanghetum 

(Gambar Wayang Hewan dan Tumbuhan) dalam Pembelajaran Tematik 

Terintegrasi Kelas IV SD. Pada penelitian dan pengembangan tersebut, peneliti 

menggunakan model ADDIE untuk menguji kelayakan produk media yang 

dikembangkan.
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Model ADDIE terdiri 5 tahap. Suryani (2018:126) menjelaskan bahwa 

tahapan model ADDIE, terdiri dari analyze (analisis), design (perancangan), 

development (pengembangan), implementation (implementasi), dan evaluation 

(evaluasi). Tahapan yang telah ditetapkan, dilakukan secara sistematis dan 

bertahap. Model ADDIE ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk 

pengembangan produk, seperti model, strategi, metode, bahan ajar dan media 

pembelajaran. 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Peneliti menggunakan model ADDIE dalam penelitian dan pengembangan 

media wayang karakter binatang (wakarbin), maka prosedur yang dilakukan terdiri 

dari 5 tahap. Tahapan tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tageh dan Kurnia (2010:80) 

Gambar 3. 1 Tahapan Model ADDIE 
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1. Analyze (analisis) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis perlunya melakukan penelitian 

dan pengembangan. Menurut Trisiana dan Wartoyo (2016:5) analisis yang 

dilakukan meliputi, analisis masalah, analisis kebutuhan (need asessment) dan 

melakukan analisis tugas (task analyze). Hasil analisis pada tahap ini yaitu, 

identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan dan identifikasi tugas yang didasarkan 

pada kebutuhan. Berikut penjelasan tahapan analisis yang akan dilakukan peneliti:  

a. Mengidentifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap pertama yang dilakukan peneliti 

dengan wawancara dan observasi ke sekolah. Wawancara dan observasi dilakukan 

di SDN Malangsari II yang berada di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, 

Kabupaten Nganjuk. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan 

permasalahan pada media wayang kartun yang digunakan. Media yang digunakam 

belum sesuai dengan kriteria media pembelajaran yang baik. Permasalahan lain 

yang muncul yaitu, kesenian wayang yang merupakan kesenian asli Indonesia 

mengalami pergeseran di era globalisasi saat ini. 

b. Analisis kebutuhan (need asessment) 

Analisis kebutuhan dilakukan setelah menganalisis masalah. Hasil dari 

analisis masalah yaitu, media yang digunakan untuk materi bercerita belum sesuai 

dengan kriteria media pembelajaran yang baik, serta kesenian wayang mulai 

bergeser di era globalisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya 

pengembangan media pembelajaran untuk materi bercerita. Media pembelajaran 

yang dikembangkan, tetap mengandung nilai budaya dan sesuai dengan kriteria 

media pembelajaran yang baik.  
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c. Analisis tugas (task analyze) 

Analisis tugas didasarkan pada analisis kebutuhan di SDN Malangsari II, 

yaitu pembaruan/ pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

akan dikembangkan yaitu media wayang karakter binatang (wakarbin) untuk kelas 

5 sekolah dasar pada materi bercerita. Tugas yang akan dilakukan untuk 

menghasilkan produk pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) 

yaitu, mengumpulkan referensi tentang pengembangan media pembelajaran, 

merancang media, memproduksi media, melakukan validasi kepada ahli media, 

materi dan pembelajaran, melakukan uji coba, uji lapangan, serta menganalisis 

setiap data untuk dilakukan evaluasi. 

2. Design (perancangan) 

Tahap kedua dari model ADDIE adalah tahap design atau perancangan. 

Pada tahap ini, peneliti mulai merancang media yang akan dikembangkan sesuai 

hasil analisis tugas yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap perancangan 

dilakukan dari lima langkah utama, yaitu : 

a. Menentukan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

dan tujuan pembelajaran. 

b. Menyusun materi cerita dan menentukan tokoh wayang karakter binatang. 

c. Membuat konsep rancangan wayang, koper tempat penyimpanan, buku 

panduan penggunaan media dan background sebagai latar cerita. 

d. Menyusun instrumen yang digunakan untuk validasi media dan materi 

kepada ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

e. Menyusun instrumen angket dan test yang digunakan untuk menguji 

keefektifan media pembelajaran kepada siswa. 
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3. Development (pengembangan) 

Pada tahap ini, pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) 

dilakukan sesuai dengan rancangan pada tahap sebelumnya. Tahap pengembangan 

merupakan tahap produksi media, peneliti mengubah bentuk desain ke bentuk fisik. 

Peneliti memproduksi media wayang karakter binatang (wakarbin) dengan 

memesan ke pengerajin wayang sesuai dengan konsep rancangan, karena 

terbatasnya keterampilan peneliti dalam membuat wayang. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) yang sudah diproduksi, akan 

dilakukan validasi oleh ahli media serta ahli materi. Validasi bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan media sebelum melakukan uji lapangan. Hasil validasi dari 

ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran, digunakan sebagai evaluasi formatif 

yang digunakan untuk perbaikan pengembangan media. 

4. Implementation (implementasi) 

Tahap implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan produk 

pengembangan. Mengetahui kelayakanan dan keefektifan produk pengembangan 

media, implementasi dilakukan di dua sekolah dasar, yaitu SDN Malangsari II dan 

SDN Sumberkepuh IV. Pelaksanaan media wayang karakter binatang (wakarbin) 

di masing-masing sekolah dilakukan pada bulan Februari 2019. Setelah proses 

pembelajaran selesai, peneliti melakukan penyebaran angket untuk 

mengidentifikasi kelayakan media wayang karakter binatang (wakarbin) oleh siswa 

dan guru. Selanjutnya dilakukan analisis data. 

5. Evaluation (evaluasi) 

Tahap terakhir model ADDIE yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi yang 

dilakukan meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 
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digunakan untuk memperbaiki media pembelajaran yang dikembangkan, dilakukan 

di setiap tahap ADDIE. Evaluasi sumatif digunakan untuk menguji keefektifan 

media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 5 

dilakukan diakhir tahap ADDIE dengan mengevaluasi secara keseluruhan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin), 

rencana akan dilakukan pada semester genap bulan Februari 2019. Penelitian 

dilakukan di SDN Malangsari II dan SDN Sumberkepuh IV pada kelas 5. SDN 

Malangsari II berada di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten 

Nganjuk dan SDN Sumberkepuh IV berada di Desa Sumberkepuh, Kecamatan 

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, digunakan peneliti untuk menggumpulkan data. 

Data dalam penelitian digunakan untuk menunjang penelitian. Berikut teknik 

pengumpulan data, dilakukan sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur. 

Arifin (2012:233) menjelaskan wawancara semi terstruktur merupakan wawancara 

yang menggunakan pedoman wawancara, namun dapat mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan. Peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas 5 di SDN Malangsari II serta pengerajin 

wayang. Wawancara dengan guru kelas 5, dilakukan untuk mendapatkan informasi 
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awal terkait permasalahan yang dialami pada pembelajaran serta kebutuhan. Hasil 

wawancara tersebut digunakan untuk menganalisis kebutuhan di kelas 5 sekolah 

dasar. Wawancara dengan pengerajin wayang, digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai cara pembuatan wayang. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dua tahap, yaitu observasi pada tahap analisis dan 

observasi pada tahap implementasi. Observasi pada tahap analisis, dilakukan di 

SDN Malangsari II untuk mengetahui permasalahan yang ada di sekolah tersebut. 

Observasi pada tahap ini, dilakukan peneliti dengan mengamati proses 

pembelajaran, sarana serta prasarana yang digunakan. Selanjutnya observasi tahap 

implementasi, dilakukan di SDN Malangsari II dan SDN Sumbekepuh IV. Peneliti 

dan guru kelas 5 melakukan observasi pada tahap ini, ketika pembelajaran 

menggunakan media wayang karakter binatang (wakarbin) pada materi bercerita 

mata pelajaran bahasa Indonesia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berupa pengambilan gambar yang dilakukan peneliti pada saat 

pembelajaran, seperti penjelasan penggunaan media oleh peneliti, penggunaan 

media oleh siswa, interaksi antar siswa pada proses pembelajaran kelas 5 di SDN 

Malangsari II dan SDN Sumbekepuh IV. Hasil dokumentasi akan dilampirkan pada 

laporan penelitian. 

4. Angket 

Angket merupakan kumpulan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis 

kepada responden. Sukmadinata (2016:219) menjelaskan, bahwa angket 
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merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Artinya, 

peneliti tidak bertanya jawab langsung dengan responden. 

Angket digunakan peneliti untuk melakukan validasi media serta 

mengetahui kelayakan media terhadap pembelajaran. Validasi media dilakukan 

oleh ahli media dan ahli materi, sedangkan mengetahui kelayakan media dilakukan 

oleh siswa dan guru kelas 5 SDN Malangsari II dan SDN Sumbekepuh IV. Berikut 

ini kriteria dalam pemilihan validator media pembelajaran, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Validator Media Pembelajaran 

No Subjek Kriteria Validator 

1 Ahli media 

pembelajaran 

1. Magister Pendidikan (S2) 

2. Dosen Media Pembelajaran 

Beti Istanti Suwandayani, M.Pd 

2 Ahli materi 

pembelajaran 

1. Magister Pendidikan (S2) 

2. Dosen Kajian Bahasa Indonesia 

3. Dosen Pembelajaran Bahasa 

Indonesia I, II, dan III 

Inanny Mukhlishina, M.Pd 

Sumber : Olahan Peneliti 

5. Test 

Kelayakan media wayang karakter binatang (wakarbin), selain di 

identifikasi menggunakan angket respon siswa kelas 5 SDN Malangsari II dan SDN 

Sumbekepuh IV, peneliti juga menguji kelayakan media menggunakan test. Test 

digunakan untuk membandingkan hasil belajar siswa. Test yang digunakan yaitu, 

pre test dan post test. Pre test digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan media wayang karakter binatang (wakarbin), sedangkan 

post test digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media wayang karakter binatang (wakarbin). Hasil perbandingan pre test dan post 

test, digunakan untuk menguji keefektifan media wayang karakter binatang. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 

menggumpulkan data atau informasi. Instrumen yang digunakan peneliti yaitu, 

pedoman wawancara, lembar observasi, lembar angket dan lembar tes. Adapun 

penjelasan masing-masing instrumen penelitian, sebagai berikut : 

1. Pedoman wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan semi terstruktur, artinya wawancara 

menggunakan pedoman wawancara namun dapat mengembangkan pertanyaan 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan. Wawancara dilakukan pada 

tahap analisis kepada guru kelas 5 SDN Malangsari II dan pada tahap 

pengembangan kepada pengerajin wayang. Tujuan dilakukan wawancara pada 

tahap analisis, yaitu untuk mengetahui permasalahan serta kebutuhan yang 

diperlukan untuk proses pembelajaran. Tujuan dilakukan wawancara pada tahap 

pengembangan, yaitu untuk mengumpulkan informasi proses pembuatan wayang. 

Berikut kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan pada tahap analisis dan tahap 

pengembangan : 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru Kelas 5  

No Indikator Nomor Instrumen 

1 Proses pembelajaran di kelas 5  1 

2 Partisipasi siswa pada pembelajaran 2 

3 Kondisi sumber, bahan, dan media pembelajaran 3 

4 Kendala pada proses pembelajaran 4 

5 Kebutuhan yang diperlukan untuk kendala tersebut 5 

Sumber : Adaftasi Arifin (2016:159) 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Pengerajin Wayang  

No Indikator Nomor Instrumen 

1 Karakter binatang yang sering dibuat 1 

2 Bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat wayang 2 

3 Langkah pembuatan wayang  3 

4 Kendala dalam pembuatan wayang 4 

5 
Pendapat pengerajin wayang, bila wayang dijadikan media 

pembelajaran 
5 

Sumber : Adaptasi Arifin (2016:159) 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan peneliti untuk mengamati aktivitas siswa saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan media wayang karakter binatang 

(wakarbin). Peneliti akan memberikan cek list terhadap indikator yang muncul. 

Berikut kisi-kisi pedoman observasi yang digunakan peneliti saat proses 

pembelajaran menggunakan media : 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Observasi  

No Pernyataan 
Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 
Siswa menggunakan media wayang karakter binatang 

(wakarbin) sesuai dengan petunjuk 
1 1 

2 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

2 1 

3 
Pembelajaran menjadi interaktif dengan menggunakan 

media wayang karakter binatang (wakarbin) 
3 1 

4 
Media wayang karakter binatang (wakarbin) 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 
4 1 

5 
Media wayang karakter binatang (wakarbin) 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 
5 1 

6 
Siswa tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan 

media wayang karakter binatang (wakarbin) 
6 1 

7 

Siswa mampu memerankan tokoh dalam cerita 

menggunakan media wayang karakter binatang 

(wakarbin) 

7 1 

8 
Siswa mampu bercerita dengan intonasi yang tepat, 
menggunakan media wayang karakter binatang 

(wakarbin)  

8 1 

9 
Siswa mampu bercerita dengan lancar, menggunakan 

media wayang karakter binatang (wakarbin)  
9 1 

10 

Siswa mampu menyelesaikan semua soal evaluasi setelah 

menyimak cerita dengan media wayang karakter binatang 

(wakarbin) 

10 1 

Sumber : Adaptasi Arifin (2016:159) 
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3. Lembar Angket 

Lembar angket digunakan oleh peneliti untuk diberikan kepada ahli media, 

ahli materi, guru dan siswa. Anget yang digunakan peneliti terdiri dari dua, yaitu 

angket validasi serta angket siswa dan guru untuk mengidentifikasi kelayakan 

media. Adapun lembar angket yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Lembar Angket Validasi 

Angket validasi diberikan peneliti kepada ahli materi serta ahli media. 

Angket digunakan untuk menguji validitas media wayang karakter binatang 

(wakarbin). Adapun kisi-kisi lembar validasi media wayang karakter bintang 

(wakarbin) untuk ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran, sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Angket Validasi Media Wayang Karakter Binatang (wakarbin) 

No Aspek Indikator 
Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 
Tampilan 

Media 

Kemenarikan tampilan awal media 1 1 
Pemilihan warna 2 1 
Ukuran media 3 1 
Media aman digunakan 4 1 
Media tahan lama 5 1 
Menampilkan pusat pandang (center point) 

yang baik 
6 1 

2 
Konten 

Media 

Sesuai dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 
7 1 

Sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran 
8 1 

Konsep materi benar dan tepat 9 1 
Ketepatan dialog dengan cerita 10 1 

3 Penyajian 

Operasional 11 1 
Kejelasan petunjuk penggunaan 12 1 
Penyajian tokoh 13 1 
Kesesuaian media dengan materi 14 1 
Dukungan cara penyajian media terhadap 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
15 1 

Pemilihan jenis dan ukuran pada buku cerita 

dan buku panduan penggunaan media 
16  

4 
Manfaat 

Media 

Kemampuan media mendorong rasa ingin 

tahu siswa 
17 1 

Kemampuan media untuk meningkatkan 

motivasi 
18 1 

Kemampuan media meningkatkan 

kemampuan bercerita 
19 1 
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No Aspek Indikator 
Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

Media dapat digunakan dalam jangka 

panjang 
20 1 

Sumber : Adaptasi Suryani (2018:215) 

 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instumen Angket Validasi Materi  

No Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 

 

Isi materi 

RPP 

Sesuai dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 
1,2 2 

Sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran 
3,4 2 

Konsep materi benar dan tepat 5 1 

2 Penyajian 

Keruntutan penyajian materi 6 1 

Dukungan cara penyajian media terhadap 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
7 1 

Kesesuaian media dengan materi 8 1 

3 Kebahasaan 

Kejelasan petunjuk penggunaan 9 1 

Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir 

siswa 
10 1 

Kesesuaian bahasa dengan tingkat 

pengembangan sosial emosial siswa 
11 1 

Kesantunan penggunaan bahasa 12 1 

Ketepatan dialog/ teks dengan cerita/mater 13 1 

Sumber : Adaptasi Suryani (2018:215) 

 

Angket validasi yang telah dibuat oleh peneliti, dijawab dengan 

menggunakan rating scale atau skala penilaian. Rating scale digunakan oleh 

responden untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan angket dengan 

menggunakan jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Adapun jawaban 

kuantitatif berupa skor, dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 Skor Rating Scale 

No Skor Keterangan 

1 4 Sangat setuju/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat menarik 

2 3 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup menarik 
3 2 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik 
4 1 Sangat tidak setuju/ sangat buruk/ sangat tidak sesuai/ sangat 

tidak menarik 

Sumber : Sugiono (2012:141) 
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b. Angket Guru dan Siswa 

Angket diberikan kepada guru dan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media. Angket guru dan siswa digunakan peneliti untuk 

mengidentifikasi kelayakan media wayang karakter binatang (wakarbin). Adapun 

kisi-kisi angket guru dan siswa sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Guru 

No Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 
Tampilan 

Media 

Kemenarikan tampilan awal media 1 1 
Pemilihan warna 2 1 
Ukuran media 3 1 
Media aman digunakan 4 1 
Media tahan lama 5 1 

Menampilkan pusat pandang (center point) 
yang baik 6 1 

2 RPP 

Sesuai dengan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar 

7,8 2 

Sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran 
9,10 2 

Konsep materi benar dan tepat 11 1 
Metode pembelajaran 12 1 

Model pembelajaran 13 1 

Penilaian 14 1 

Ketepatan dialog dengan cerita 15 1 

3 Penyajian 

Operasional 16 1 
Kejelasan petunjuk penggunaan 17 1 
Penyajian tokoh 18 1 
Pemilihan jenis dan ukuran media 19 1 
Pemilihan jenis dan ukuran pada buku cerita 

dan buku panduan penggunaan media 
20 1 

Dukungan cara penyajian media terhadap 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
21 1 

4 
Manfaat 

Media 

Kemampuan media membantu guru dalam 

proses pembelajaran 
22 1 

Kemampuan media untuk meningkatkan 

motivasi 
23 1 

Kemampuan media meningkatkan 

kemampuan bercerita 
24 1 

Kemampuan media menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

25 1 

Pembelajaran menjadi interaktif dengan 

menggunakan media  
26 1 

5 Kebahasaan 

Kejelasan petunjuk penggunaan 27 1 

Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir 

siswa 
28 1 
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No Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

Kesesuaian bahasa dengan tingkat 

pengembangan sosial emosial siswa 

29 1 

Kesantunan penggunaan bahasa 30 1 

Sumber : Suryani (2018:215) 

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Angket Siswa 

No Aspek Indikator Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 

Tampilan 

dan 

Penyajian 

Media 

Kemenarikan tampilan awal media 1 1 
Pemilihan jenis dan ukuran media 2 1 
Kejelasan petunjuk penggunaan 3 1 
Jangkauan media 4 1 
Penyajian tokoh 5 1 
Kemudahan untuk membaca teks cerita 6 1 

2 
Manfaat 

Media 

Kemampuan media untuk 

memudahkan memahami cerita 
7 1 

Kemampuan media mendorong rasa 

ingin tahu siswa 
8 1 

Kemampuan media untuk 

meningkatkan motivasi 
9 1 

Kemampuan media meningkatkan 

kemampuan bercerita 
10 1 

Sumber : Adaptasi Arifin (2016:167) 

Jawaban dari angket respon siswa dijawab dengan menggunakan rating 

scale atau skala penilaian. Cara menjawabnya dengan menggunakan ckecklist. 

Adapun jawaban kuantitatif berupa skor, dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.10 Skor Rating Scale 

No Skor Keterangan 

1 4 Sangat setuju/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat menarik 

2 3 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup menarik 
3 2 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik 
4 1 Sangat tidak setuju/ sangat buruk/ sangat tidak sesuai/ sangat 

tidak menarik 

Sumber : Sugiono (2012:141) 
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4. Lembar Test 

Test digunakan peneliti untuk mengidentifikasi keefektifan media wayang 

karakter bintang (wakarbin). Test yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu pre 

test dan post test. Pre test diberikan kepada siswa sebelum pembelajaran 

menggunakan media wayang karakter binatang (wakarbin), sedangkan lembar post 

test diberikan kepada siswa setelah pembelajaran menggunakan media wayang 

karakter binatang (wakarbin). Hasil pre test dan post test digunakan sebagai 

perbandingan, hasil perbandingan tersebut untuk menganalisis keefektifan media 

wayang karakter binatang (wakarbin) materi bercerita siswa kelas 5 sekolah dasar. 

Berikut ini kisi-kisi penilaian aspek kognitif dan motorik : 

Tabel 3.11 Kisi-Kisi Penilaian Aspek Kognitif 

KD Indikator Soal 
Nomor 

Soal 

Bentuk 

Test 

Pertemuan 1 

5.2 

Mengidentifikasi 

unsur cerita 

(tokoh, tema, 

latar, amanat) 

1. Menentukan tokoh cerita 

Kecerdikan Monyet 
1. Tentukan tokoh cerita 

Kecerdikan Monyet! 
1 

Uraian 

2. Menjelaskan watak 

tokoh dalam cerita 
Kecerdikan Monyet 

2. Jelaskan watak tokoh 

cerita Kecerdikan 

Monyet!  

2 

3. Menentukan tema cerita 

Kecerdikan Monyet 
3. Apa tema cerita 

Kecerdikan Monyet? 
3 

4. Menentukan latar cerita 

Kecerdikan Monyet 
4. Tentukan latar cerita 

Kecerdikan Monyet! 
4 

5. Menjelaskan amanat 
cerita Kecerdikan 

Monyet 

5. Jelaskan amanat 

cerita Kecerdikan 

Monyet! 
5 

Pertemuan 2 

5.2 

Mengidentifikasi 

unsur cerita 

(tokoh, tema, 

latar, amanat) 

1. Menentukan tokoh cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 

Serakah 

1. Tentukan tokoh dan 

jelaskan watak tokoh 

dalam cerita Serigala 

Harus Jujur, Ayam 

Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 
Serakah!  

1 

Uraian 

2. Menjelaskan watak 

tokoh cerita Serigala 

Harus Jujur, Ayam 

Bertanduk yang 

2. Apa tema cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

2 
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KD Indikator Soal 
Nomor 

Soal 

Bentuk 

Test 

Sombong dan Macan 

Serakah 

Sombong dan Macan 

Serakah? 

3. Menentukan tema cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 

Serakah 

3. Tentukan latar cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 

Serakah! 

3 

4. Jelaskan amanat cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 

Serakah! 

4. Jelaskan amanat cerita 

Serigala Harus Jujur, 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong dan Macan 

Serakah 

4 

Sumber : Olahan Penulis 

Tabel 3.12 Kisi-Kisi Penilaian Aspek Motorik 

KD Indikator 
Aspek yang 

dinilai 
Bentuk Tes 

5.2 

Mengidentifikasi unsur 

cerita (tokoh, tema, latar, 

amanat) 

Menceritakan fabel 

Serigala Harus Jujur/ 

Ayam Bertanduk yang 

Sombong/ Macan Serakah 

Ketepatan kata 

Performent 

test 

Ketepatan kalimat 

Kelancaran 

Intonasi 

Sumber : Olahan Penulis 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian dan 

pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin), yaitu teknik analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data tersebut dilakukan agar data 

yang diperoleh dapat diuji. Adapun pejelasan dari kedua teknik analisis data 

tersebut pada pengembangaan media wayang karakter binatang (wakarbin), sebagai 

berikut : 

a. Teknik Analisis Data Kualitatif 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan 

untuk menunjang penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti melibatkan 

berbagai pihak dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, 
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seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti : 

 

Tabel 3.13 Teknik Pengumpulan Data  

No Teknik 

Pengumpulan Data 

Subyek Hasil 

1 Wawancara Guru SDN Malangsari II Analisis permasalahan 

Analisis kebutuhan 

Pengerajin wayang Langkah-langkah pembuatan 

wayang 

2 Observasi Sarana dan Prasarana 

 

Siswa 

Analisis permasalahan 

Analisis kebutuhan 

Penggunaan media wayang karakter 

binatang (wakarbin) 

3 Dokumentasi Siswa Penggunaan media wayang karakter 

binatang (wakarbin) 

Sumber : Olahan Penulis 

2) Reduksi Data  

Reduksi data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data, dengan 

menyusun, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan data penelitian. Fokus 

penelitian ini yaitu, pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) 

pada kelas 5 sekolah dasar. Proses reduksi data yang dilakukan peneliti, yaitu 

menganalisis fokus permasalahan berdasarkan hasil observasi, menganalisis 

kebutuhan berdasarkan permasalahan serta mengumpulkan referensi-referensi 

untuk menunjang penelitian. Data yang diperoleh dianalisis berbentuk narasi. 

3) Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami 

permasalahan, kebutuhan, rencana penelitian, serta hasil analisis penelitian. 

Penyajian data dilakukan peneliti dengan menjabarkan data yang diperoleh tentang 

permasalahan, kebutuhan di SDN Malangsari II, rencana penelitian serta hasil 

analisis penelitian. Peneliti menjabarkan mengenai pengembangan media wayang 
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karakter binatang (wakarbin) pada materi bercerita siswa kelas 5 sekolah dasar, 

sebagai kebutuhan permasalahan yang ada di SDN Malangsari II. 

4) Penyimpulan 

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu membuat kesimpulan. 

Kesimpulan berupa kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang baru pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Pada tahap ini, peneliti merangkum semua data yang telah temukan dari 

tahap pengumpulan data, reduksi data hingga penyajian data. Data tersebut akan 

digunakan peneliti untuk melakukan analisis data dan pengambilan kesimpulan, 

sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitaian. 

b. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

1) Analisis Angket Validasi Media 

Validasi media dianalisis berdasarkan hasil angket validasi ahli media serta 

angket validasi ahli materi. Angket validasi media diberikan kepada ahli media 

pembelajaran yang digunakan untuk menguji kevalidan atau kelayakan 

pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) sebelum 

diimplentasikan. Angket validasi materi diberikan kepada ahli materi yang 

digunakan untuk menguji kesesuaian materi yang ada pada media wayang karakter 

binatang (wakarbin). Hasil penilaian akan dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝑃 =
Σ𝑅

𝑁
𝑥100% 

Keterangan : 

P = presentase skor 

Σ𝑅 = Jumlah skor angket yang diperoleh 

N = Jumlah skor angket maksimal 
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Kriteria kelayakan/kevalidan pengembangan media wayang karakter binatang 

(wakarbin), sebagai berikut : 

Tabel 3.14 Kriteria Kelayakan Media Wayang Karakter Binatang dari Validasi Ahli 

No Kriteria Presentase (%) Keterangan 

1 Sangat baik 76-100 Sangat layak/ sangat valid 

2 Cukup baik 56-75 Cukup layak/ cukup valid 

3 Kurang baik 26-55 Kurang layak/ kurang valid 

4 Sangat buruk < 25 Sangat tidak layak/ sangat tidak valid 

Media wayang karakter binatang (wakarbin), layak/valid digunakan apabila hasil 

presentase < 76%. 

2) Analisis Observasi dan Angket Guru dan Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan angket guru dan siswa, 

kemudian dianalisis menggunakan data kuantitatif. Hasil analisis tersebut, 

digunakan untuk menguji kelayakan media wayang karakter binatang (wakarbin). 

Presentase hasil observasi dan angket, dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

𝑃 =
Σ𝑅

𝑁
𝑥100% 

Keterangan : 

P = presentase skor 

Σ𝑅 = Jumlah skor observasi/ angket yang diperoleh 

N = Jumlah skor observasi/ angket maksimal 

 

Kriteria untuk mengidentifikasi kelayakan pengembangan media wayang karakter 

binatang (wakarbin) dari hasil observasi dan angket siswa, sebagai berikut: 

Tabel 3.15 Kriteria Kelayakan Media Wayang Karakter Binatang dari Angket Guru dan Siswa 

No Kriteria Presentase (%) Keterangan 

1 Sangat baik 76-100 Sangat layak 

2 Cukup baik 51-75 Cukup layak 

3 Kurang baik 26-74 Kurang layak 

4 Sangat buruk < 25 Sangat tidak layak 



50 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) yang dikembangkan, layak digunakan 

apabila presentase yang diperoleh < 76%. 

3) Analisis Hasil Test

Test yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu pre test dan post test. Pre

test diberikan kepada siswa sebelum pembelajaran menggunakan media wayang 

karakter binatang (wakarbin), sedangkan lembar post test diberikan kepada siswa 

setelah pembelajaran menggunakan media wayang karakter binatang (wakarbin). 

Analisis test dilakukan dengan membandingkan hasil pre test dan post test, hasil 

perbandingan tersebut untuk menganalisis keefektifan media wayang karakter 

binatang (wakarbin) materi bercerita siswa kelas 5 Sekolah Dasar. 


