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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 
 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Sugiono 2010 (Trapsilasiwi, 2016) penelitian yang menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut termasuk penelitian 

pengembangan. Model penelitian pengembangan yang dipilih oleh peneliti 

yaitu Model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation). Model penelitian pengembangan ADDIE merupakan model 

prosedural yang sederhana dan mudah untuk menghasilkan suatu produk baik 

itu bahan ajar atau media pembelajaran dan dalam jangka waktu singkat 

maupun berkesinambungan. (Hasyim, 2016) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Model 

penelitian dan pengembangan merupakan model yang digunakan untuk 

menguji keefektifan suatu penelitian pengembangan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian pengembangan Research and Development (R& D) 

yaitu model ADDIE. Alasan menggunakan model penelitian dan 

pengembangan ADDIE karena model ini merupakan model yang umu dan bisa 

diaplkasikan di semua penelitian pengembangan.  

Model pengembangan pada penelitian ini mengikuti model pengembangan 

yang diadaptasi dari model desain instruksional ADDIE 
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yang meliputi tahap analisis (analysis), desain (design), pengembangan 

(develop), implementasi (implement) dan evaluasi (evaluate).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analysis 3. Develop 2. Design 

4. Implement 5. Evaluate 

Feed Back 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam Media 

WAYANG KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis (Analysis) 

Tahap analisis mencakup dua kegiatan yaitu : Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan investigasi terhadap persoalan – persoalan yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran di lapangan dan mengidentifikasikan 

kemungkinan – kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

a. Analisis Komponen Pembelajaran 

Pada tahap ini mencakup analisis tujuan pembelajarn/kompetensi, analisis 

situasi pembelajaran, analisis peserta didik, dan analisis isi pembelajaran.  

2. Desain (Design) 

Perencanaan Produk yang dikembangkan meliputi : 

a. Menentukan Kelas dan Mata Pelajaran 

Sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah dilaksanakan di sekolah, 

media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) disesuaikan dengan mata pelajaran 

Matematika materi Bilangan Bulat kelas IV sekolah dasar. 
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b. Menentukan rancangan pembuatan. 

1) Isi Materi 

Isi materi yang terdapat pada media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

berupa mata pelajaran Matematika materi Bilangan Bulat. Dengan adanya 

media ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait Materi 

Bilangan Bulat khususnya penjumlahan dan pengurangan. Selain itu secara 

tidak langsung siswa juga melakukan pelestarian budayanya lewat media 

ini yaitu Wayang. Wayang merupakan budaya khas dari Jawa yang harus 

dilestarikan sejak umur sedini mungkin.  

2) Tampilan 

Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) ini didesain bahannya 

menggunakan kayu yang djbentuk berupa meja lipat. Pada meja lipat 

terdapat dua loker yang berfungsi untuk menimpan soal – soal 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta loker yang satunya 

untuk menyimpan wayang- wayangnya. Di tengah – tengah meja lipat ini 

terdapat garis bilangan bulat postif dan negatif.  Pada garis bilangannya 

tersebut terdapat lubang – lubang yang digunakan untuk menancapkan 

wayang – wayang yang digunakan untuk bermain peran dalam operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk tampilan 

depannya menggunakan cover background judul medianya.  

3) Membuat Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Proses pembuatan dilakukan setelah desain sudah jadi dan tetap. 

Kemudian desain dibawa ke jasa tukang kayu di Kota Malang untuk 
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dibuatkan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penelitian 

berlangsung.  

3. Pengembangan (Develop) 

Pada tahap pengembangan produk ini dilakukan pembuatan dan perakitan 

media yang mencakup perakitan meja lipat, menyiapkan gambar gambar 

wayang, penyusunan soal – soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Selain itu dilakukan evaluasi formatif yaitu validasi materi dan media oleh ahli 

materi dan ahli media, untuk mengetahui apakah media tersebut layak 

diterapkan atau diujicobakan dalam pembelajaran di kelas. Sehingga nanti 

akan didapat saran untuk memperbaiki media Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) Bilangan Bulat sebelum diterapkan atau diujicobakan di lapangan. 

 

4. Implementasi (Implement) 

Tahap Implementasi yaitu memanfaatkan atau menggunakan paket 

pembelajaran tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui kelayakan dengan cara meminta respon siswa. 

Selain itu untuk mengetahui keefektifan media itu akan dilakukan dua 

kegiatan yaitu pretesr dan postest dalam uji coba. 

Tahap implementasi ini terdapat adanya validasi. Validasi yang dilakukan 

oleh peneliti diantaranya yaitu validasi ahli media, validasi ahli materi dan 

validasi ahli pembelajaran. Masing – masing ahli tersebut akan memvalidasi 

produk yang dihasilkan oleh peneliti melalui instrumen angket yang 

diberikannya. Setelah dilakukan validasi awal maka peneliti melakukan uji 

coba skala kecil di SD peneliti yang digunakan untuk uji coba.  
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Jika sudah melaksanakan validasi awal dan melakukan uji coba skala kecil 

maka peneliti harus melakukan revisi produk dengan cara memvalidasi 

produk lagi ke ahli – ahli yang telah ditentukan sebelumnya. Jika sudah 

direvisi maka produk siap diuji cobakan dalam skala besar.  

5. Evaluasi (Evaluate) 

Tahap evaluasi sudah dilakukan saat tahap pengembangan dan 

implementasi. Tahap evaluasi di sini meliputi internal and eksternal 

evaluation (Piskurich dalam Abdul Gafur, 2012). Evaluasi internal (istilah 

lain  dari evaluasi formatif) dilaksanakan untuk mengetahui kualitas produk. 

Hasil evaluasi formatif digunakan sebagai umpan balik untuk mengadakan 

perbaikan. Evaluasi formatif dalam penelitian ini adalah validasi dari ahli 

materi Matematika dan ahli media. Evaluasi eksternal (evaluasi sumatif) 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang telah diajarkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan media Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) dalam 

meningkatkan pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengembangan Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) ini 

dilaksanakan di SDN Pleret 1 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan 

dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 yang ada di SDN Pleret 1 

Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dan Pengembangan Media Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) pada siswa kelas 4 SDN Pleret 1 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 

Pasuruan dan di SDN Landungsari 01 Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini 

dilaksanakan dengan mengikuti tahap berikut : 

a. Observasi Awal (24 Oktober 2018) 

b. Pembuatan Media Wayang KANIK (Edukatif Etnk) Bilangan Bulat ( 12 

Nopember – 17 Desember 2018) 

c. Validasi Materi dan Media (4 – 6 Februari 2019) 

d. Uji Coba ( 11 – 13 Februari 2019) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

angket, dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang 

digunakan untuk memenuhi syarat penelitian dalam pengumpulan data. Jenis 

observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipasi 

pasif, observasi ini dilakukan dengan peneliti datang ke tempat penelitian 

namun peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang 

yang diamati.  
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data dalam 

penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab ketika peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan agar bisa menemukan permasalahan untuk 

diteliti. Wawancara yang dilakukan pada penelitiani ini bertujuan untuk 

mengetahui media pembelajaran yang digunakan di kelas 4 yang merupakan 

proses analisis kebutuhan. 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk 

dijawab. Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kevalidan 

produk yang dikembangkan yaitu Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat kepada ahli materi, ahli media pembelajaran, dan juga untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat yang dikembangkan. 

a. Uji Coba Ahli 

1) Validasi Ahli Media 

Produk yang dikembangkan berupa Media Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) Bilangan Bulat di kelas 4 SD ini akan diujikan kevalidannya kepada 

ahli media, untuk mengecek kelayakan media pembelajaran. Untuk kriteria 

akademis yaitu ahli media dari dosen ahli media pembelajaran di 

Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun. 
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2) Validasi Ahli Materi 

Produk pengembangan media yang dibuat oleh peneliti juga akan 

divalidasi terkait materinya. Tujuan dari validasi ahli materi yaitu untuk 

mengecek kesesuaian materi yang disajikan melalui produk media. Untuk 

kriteria akademis yaitu ahli materi dari dosen ahli pembelajaran 

Matematika di Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki 

pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 

3) Validasi Ahli Pembelajaran 

Produk pengembangan media yang dibuat oleh peneliti akan divalidasi 

juga oleh ahli pembelajaran. Untuk ahli pembelajaran peneliti memilih 

guru sebagai validator produknya. Untuk kriteria ahli pembelajaran 

peneliti menunjuk praktisi pembelajaran guru kelas di SDN Pleret I 

Kabupeten Pasuruan. Ahli tersebut memiliki kriteria berpengalaman dan 

memiliki kompetensi di bidang yang akan di validasi. Di samping itu 

kriteria yang dapat digunakan untuk memilih validator pembelajaran yaitu 

guru yang mempunyai prestasi selama menjadi guru saat ini.  

b. Uji Coba Siswa 

Uji Coba siswa dilakukan di SDN Pleret 1 Kecamatan Pohjentrek 

Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap 

Media Pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat yang 

telah dikembangkan.  
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan Media Pembelajaran Wayang 

KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat dalam proses pembelajaran di kelas 4 

di SDN Pleret 1 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Dokumentasi 

yang dilakukan berupa pengambilan gambar dan video pada saat uji coba 

penerapan Media Pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan 

Bulat. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan Media Pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat ini berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang 

digunakan untuk memenuhi syarat penelitian dalam pengumpulan data. Jenis 

observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, 

observasi ini dilakukan dengan peneliti datang ke tempat penelitian namun 

peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang yang 

diamati.  

Tabel 3.1 Kisi – Kisi Instrumen Observasi Awal 
No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kegiatan Pembelajaran Penggunaan metode 

pembelajaran 

1,2 

2. Penggunaan Media Pembelajaran Penggunaan Media 

pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dengan 

kebutuhan  

Siswa 

3,4,5 

 

 

 

 

3. Peranan Siswa dalam Kegiatan 

Pembelajaran 

Siswa menjadi aktif adanya 

media pembelajaran 

6,7 

4. Respon Siswa Kemampuan Media 8,9,10 
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Tabel 3.2 Kisi – Kisi Instrumen Observasi Implementasi 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kegiatan Pembelajaran  Penggunaan Metode 

Pembelajaran 

1,2 

2. Penggunaan Media Penggunaan Media 

Pembelajaran Wayang 

KANIK(Edukatif Etnik) 

Matematika Bilangan Bulat 

3,4 

3. Peranan Siswa dalam Pembelajaran Siswa menjadi aktif 

dengan adanya media 

Pembelajaran Wayang 

KANIK(Edukatif Etnik) 

Matematika Bilangan Bulat 

5, 6,7,8,9,10 

 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan 

media pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut dalam proses 

pembelajaran. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan guru. 

Wawancara yang dilakukan dengan guru bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan media pembelajaran yang berlangsung di kelas 4 serta materi yang 

kurang dipahami siswa pada mata pelajaran matematika. Berikut kisi – kisi 

pengumpulan data wawancara : 

 

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Instrumen Wawancara Awal 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Proses pembelajaran 

Matematika di kelas 4 

Proses pembelajaran 

Matematika di kelas 4 

1,2,4,5 

Kendala yang ada pada proses 

pembelajaran 

3 

2. Penggunaan media 

pembelajaran 

Media pembelajaran yang 

digunakan pada proses 

pembelajaran 

6,7,8,9,10 

Respon siswa terhadap media 

pembelajaran 

11,12,13 
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Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrumen Wawancara Implementasi 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Proses pembelajaran 

Matematika di Kelas IV 

Proses Pembelajaran 

Matematika Bilangan Bulat  di 

Kelas IV 

1,2,3 

Kendala yang ada pada proses 

pembelajaran dengan  

menggunakan  media 

Pembelajaran Wayang 

KANIK(Edukatif Etnik) 

Matematika Bilangan Bulat 

4 

2. Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Kemampuan media  5,6,7,8 

 

3. Angket 

Angket yang digunakan oleh peneliti adalah jenis angket tertutup untuk 

mengukur keefektifan media pembelajaran yang dikembangkan yang terdiri 

dari angket dan kisi – kisi instrumen validasi ahli materi, angket dan kisi – kisi 

instrument validasi ahli media dan kisi – kisi instrumen respon siswa terhadap 

pengembangan Media Pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat pada proses pembelajaran. 

a. Angket Validasi Ahli 

Angket validasi ahli materi dan ahli media pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui keefektifan produk yang telah dibuat oleh peneliti berupa Media 

Pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat pada kelas 4 

SD. Sebagai acuan atau tolak ukur yang digunakan pada angket validasi ahli 

materi dan angket validasi ahli media pembelajaran adalah skor yang 

menggunakan rating scale. Skala pengukuran tipe rating scale ini terdiri dari 

jawaban berupa sangat baik, baik, cukup dan kurang.  
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Tabel 3.5 Skala Angket Penelitian 

Jenis Pernyataan Skor Interval Skala 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 

 

 

Uji angket validasi ahli dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah 

skor yang diberikan oleh validator (S) dengan jumlah skor ideal yang telah 

ditetapkan dalam angket validasi Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Mata Pelajaran Matematika Materi Bilangan Bulat (N). Adapun rumusnya 

sebagai berikut : 

  

 

                           (Sumber : Sugiyono, 2015:99) 

 

 

 

Keterangan : 

P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

       bulat). 

   = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal/ideal 

 

 

 

 =  
 𝑅

𝑁
 X 100% 
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Tabel 3.6 Kisi Kisi Instrumen Validasi Ahli Media 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Pembelajaran Ukuran media 1 

Warna media 2 

Media mudah dipahami 3 

Media dapat terlihat dari 

jarak jauh 

4 

Media aman bagi siswa 5 

Media Tahan Lama 6 

 

Media mudah dibawa 

7 

Media dapat dipindahkan 8 

2. Media dan Pembelajaran Kesesuaian dengan 

Kompetensi Dasar 

9 

Kesesuaian dengan 

Indikator 

10 

Kesesuaian dengan Tujuan 

Pembelajaran 

11 

Kesesuaian media dengan 

karakterstik siswa 

12 

Kemampuan media dapat 

menstimulus siswa 

13 

Kemampuan media 

memberikan umpan balik 

pada siswa 

14 

Kemampuan media 

memberikan  pengalaman 

belajar yang bermakna 

15 

3. Keterlibatan Siswa dalam 

Menggunakan Media 

Ada keikutsertaan siswa 

dalam penggunaan  media 

16 

Kemampuan media dalam 

menarik perhatian siswa 

17 

Media dapat digunakan 

oleh guru dan siswa 

18 

Media dapat memotivasi 

siswa 

19 

Media mampu berperan 

sebagai alat bantu 

memahami materi 

20 

 

Tabel 3.7 Kisi Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kesesuaian Tujuan Kesesuaian KD 1 

Kesesuaian Indikator 2 

Indikator mencakup 

semua materi 

3 

Materi sudah sesuai jika 

diterapkan dalam  

pembelajaran 

4 

Kesesuaian dengan 

Tujuan Pembelajaran 

5 

2. Isi Materi Ketepatan memilih 

kompetensi dasar dalam 

6 
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No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

media yang 

dikembangkan 

Ketepatan perumusan 

indikator dalam media 

yang dikembangkan 

7 

Ketepatan materi dalam 

media yang 

dikembangkan 

8 

Materi dalam media 

pembelajaran membantu 

siswa memahami materi 

9 

3 Interaksi Media mudah 

dioperasikan atau 

digunakan 

10 

Kemampuan media dalam 

membangun dan 

mengaktifkan siswa dalam 

pengetahuannya sendiri 

11 

Kemampuan media dalam 

kelompok kecil dan 

klasikal 

12 

 

Tabel 3.8 Kisi Kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Penampilan dan Efektifitas Media Tampilan warna media 1 

Ukuran media 2 

Media mudah dipahami 3 

Media dapat terlihat dari 

jarak jauh 

4 

Media aman bagi siswa 5 

Media Tahan Lama 6 

Media mudah dibawa 7 

Media dapat dipindahkan 8 

2. Penyajian Materi pada Media Kemampuan media 

sebagai alat bantu 

pencapaian kompetensi 

dasar 

9 

Kemampuan media 

sebagai alat bantu 

pencapaian indikator dan 

tujuan pembelajaran 

10 

Materi dapat mudah 

dipahami oleh siswa 

11 

3. Ketertarikan Media Pembelajaran Media yang 

dikembangkan dapat 

digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran 

12 

Media mudah dan 

fleksibel 

13 

Ketertarikan siswa belajar 

dengan media yang 

dikembangkan 

14 

4. Keterlibatan Peserta Didik dalam Kemampuan media 15 
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No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

Menggunakan Media menciptakan rasa 

semangat siswa 

Kemampuan media 

dalam memicu kreatifitas 

peserta didik 

16 

Kemampuan media 

mengaktifkan  siswa 

dalam pembelajaran 

17 

 

b. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa ini digunakan untuk mengukur respon siswa 

terhadap pengembangan media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat yang dikembangkan. Angket respon siswa ini diberikan 

setelah siswa belajar menggunakan media Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) Bilangan Bulat yang telah dikembangkan oleh peneliti. 

Tabel 3.9 Kisi Kisi Angket Respon Siswa 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Tampilan Ketertarikan 1,2,3,4 

2. Isi Materi 5,6,7 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan media Wayang KANIK 

(Edukatif Etnik) Bilangan Bulat dalam proses pembelajaran di kelas 4 

SDN Pleret 1 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Dokumentasi 

yang dilakukan berupa pengambilan gambar dan video pada saat uji coba 

penerapan media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat Hal-

hal yang didokumentasikan pada saat tahap uji coba adalah langkah-

langkah uji coba produk yang meliputi siswa mempelajari materi dengan 

menggunakan media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat 

siswa mengerjakan latihan soal yang ada media Wayang KANIK 
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(Edukatif Etnik) Bilangan Bulat, siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas, siswa mengisi angket, dan siswa memberikan 

pesan dan kesan terhadap penggunaan media Wayang KANIK (Edukatif 

Etnik) Bilangan Bulat dalam proses pembelajaran.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah agar dapat menginterpretasikan segala 

hasil penelitian dalam bentuk uraian kemudian diinformasikan ke masyaraka 

secara luas. Peneliti menggunakan tiga jenis analisis data yaitu analisis data 

kualitatif, analisis data kuantitatif, dan hasil tes.  

 

1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif 

yaitu analisis deskripstif kualitaif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data 

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

Tujuannya untuk mengelompokkan informasi dari data kualitattif yang 

berupa komentar, saran, dan tanggapan. Aanalisis ini yang dijadikan untuk 

acuan memperbaiki atau merevisi produk media pembelajaran Wayang 

KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat.  
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Tabel 3.10 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 85,01% -100,00% Sangat Baik Sangat valid, atau dapat 

digunakan tanpa revisi 

2. 70,01%  - 85,00% Baik Cukup valid atau dapat 

digunakan namun perlu direvisi 

kecil 

3 50,01%  - 70,00% Tidak Baik Kurang valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi 

besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat Tidak Baik Tidak valid atau tidak boleh 

dipergunakan 

     Sumber : (Akbar, 2017) 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket 

penilaian dari validator, respon siswa.. Berikut analisis data kuantitatif untuk 

pengembangan media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Bilangan Bulat : 

a. Analisis Data Angket Validitas Ahli 

Validasi untuk pengembangan media pembelajaran Wayang KANIK 

(Edukatif Etnik) Bilangan Bulat untuk menguji keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan dan digunakan sebagai sumber belajar 

serta kesesuaian KI/KD. Angket validas ahli berisi kisi – kisi mengenai 

kriteria dari pengembangan media yang dikembangkan. Uji angket validasi 

ahli dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah skor yang diberikan 

oleh validator (  ) dengan jumlha skor ideal yang telah ditetapkan dalam 

angket validasi media pembelajaran Wayang KANIK (Edukatif Etnik) 

Bilangan Bulat. Adapun rumusannya yaitu sebagai berikut : 

 

 

                           (Sumber : Sugiyono, 2015:99) 

 =  
 𝑅

𝑁
 X 100% 
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Keterangan : 

P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

       bulat). 

   = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal/ideal 

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam 

pengembangan Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Mata Pelajaran 

Matematika Materi Bilangan Bulat. 

Tabel 3.11 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 85,01% -100,00% Sangat Baik Sangat valid, atau dapat 

digunakan tanpa revisi 

2. 70,01%  - 85,00% Baik Cukup valid atau dapat 

digunakan namun perlu direvisi 

kecil 

3 50,01%  - 70,00% Tidak Baik Kurang valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi 

besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat Tidak Baik Tidak valid atau tidak boleh 

dipergunakan 

     Sumber : (Akbar, 2017) 

b. Analisis Data Angket Respon Peserta Didik. 

Data yang diperoleh dari angket peserta didik dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk menguji tingkat 

keterterapan media pembelajaran yang dikembangkan. Uji 

angket respon peserta didik dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

 

(Sumber : Sugiyono, 2015:99) 

 =  
 𝑅

𝑁
 X 100% 
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Keterangan : 

P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

       bulat). 

   = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal/ideal 

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam 

pengembangan Media Wayang KANIK (Edukatif Etnik) Mata Pelajaran 

Matematika Materi Bilangan Bulat.  

Tabel 3.12 Kriteria Angket Respon Siswa 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 85,01% -100,00% Sangat Baik Sangat valid, atau dapat 

digunakan tanpa revisi 

2. 70,01%  - 85,00% Baik Cukup valid atau dapat 

digunakan namun perlu direvisi 

kecil 

3 50,01%  - 70,00% Tidak Baik Kurang valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi 

besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat Tidak Baik Tidak valid atau tidak boleh 

dipergunakan 

Sumber : (Akbar, 2017) 
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