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BAB III    

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model yang akan dikembangkan dalam pengembangan penelitian ini adalah 

mengacu pada model Research and Development (R&D) dari Borg and Gall. 

Menurut Borg and Gall (dalam Setyosari, 2010:194) pengertian dari penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pengembangan. Model penelitian pengembangan (Research 

and Development / R&D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti sehingga menghasilkan produk baru, dan selanjutnya menguji keefektivan 

produk tersebut (Sugiyono, 2010:407). 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang 

dimodifikasi dari model R&D Borg and Gall (1983) dalam (Sugiyono, 2010:409) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan/ Research & Development (R&D) 

dari model Borg and Gall (1983) 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

Pada bagian ini akan menjelaskan prosedur dan langkah-langkah penelitian 

penelitian dari Borg and Gall (1983) pada bagan 3.1. Prosedur dalam penelitian 

pengembangan menjelaskan langkah-langkah prosedural yang ditempuh peneliti 

dalam membuat suatu produk, sesuai dengan model pengembangan yang 

digunakan. 

3.2.1 Potensi dan Masalah 

Penelitian merupakan kegiatan yang berawal dari adanya potensi dan 

masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki 

nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan 

dengan yang terjadi (Sugiyono, 2010:409). Berdasarkan hasil wawancara di 

Sekolah Dasar dapat diketahui potensi dalam pengembangan ini adalah media yang 

ada di Sekolah Dasar. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung 

terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, efektif dan efisien. Media 

pembelajaran di Sekolah Dasar pada umumnya adalah media yang digunakan guru 

untuk menjelaskan materi pada siswa. Bentuk media pembelajaran di Sekolah 

Dasar sebagian besar merupakan media yang dilihat atau dimanfaatkan langsung 

dari lingkungan atau alam sekitar, sehingga media tidak dapat berfungsi dengan 

baik karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. 

Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat digunakan oleh 

siswa secara mandiri. Media pembelajaran yang diharapkan adalah media yang 

dapat digunakan siswa secara mandiri baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

selain itu juga dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa. Masalah ini dapat 
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diatasi melalui Research & Development (R&D) dengan mengembangkan media 

pembelajaran. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya yang dilakukan adalah 

mengumpulkan informasi atau data. Data diperoleh dengan melakukan analisis 

kebutuhan melelui penelitian/survey pada sekolah sasaran tentang keterampilan 

guru dalam mengajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran tematik di 

Sekolah Dasar serta melakukan wawancara kepada guru kelas yang berhubungan 

dengan kegiatan pembelajaran, media pendukung dalam pembelajaran, dan media 

yang cocok diterapkan dalam pembelajaran kelas IV Sekolah Dasar. Informasi yang 

dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk membuat media 

pembelajaran. 

3.2.3 Desain Produk 

Berdasarkan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah peneliti membuat 

desain produk yang akan dikembangkan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian 

Research & Development (R&D) bermacam-macam (Sugiyono, 2010:412). Produk 

yang dihasilkan berupa media pembelajaran visual dan dua dimensi grafis. Dalam 

tahap ini, desain media pembelajaran yang dikembangkan digambarkan dalam 

tahap-tahap sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Produk Media Pembelajaran 
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Langkah-langkah dalam membuat desain produk, yaitu: pertama, menentukan 

KI, KD, dan materi yang sesuai dengan pembelajaran apakah materi tersebut 

membutuhkan adanya media atau tidak, sehingga media yang dikembangkan dapat 

berfungsi dengan baik. Kedua, menentukan jenis media yang sesuai, pemilihan 

jenis media perlu dilakukan agar materi yang disampaikan melalui media ini dapat 

diterima oleh peserta didik. Ketiga, menyusun naskah rancangan pembuatan media, 

setelah pengembang menentukan jenis media, langkah selanjutnya adalah membuat 

naskah berupa langkah-langkah pembuatan dan cara kerja media. Keempat, langkah 

terakhir adalah membuat media yang dapat menarik siswa dan dapat difungsikan 

dengan baik pada saat pembelajaran. 

3.2.4 Validasi Desain 

Langkah selanjutnya adalah melakukan validasi desain. Validasi desain 

merupakan proses penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberikan 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa uji coba lapangan (Emzir, 

2011:273). Validasi dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang telah 

dirancang. Setiap pakar atau tenaga ahli diminta untuk menilai desain produk 

tersebut. 

Langkah-langkah validasi adalah pengembang mendatangi tenaga ahli, yaitu 

dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, dan guru kelas IV Sekolah Dasar 

yang ditunjuk sebagai validator diminta untuk menilai dan memberi masukan baik 

kelebihan maupun kekurangan dari produk yang dikembangkan, sehingga dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihanya. Kelemahan yang sudah diidentifikasi 
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tersebut kemudian direvisi dan dijadikan dasar perbaikan agar menghasilkan 

produk yang diharapkan. 

3.2.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh para ahli, maka dilakukan perbaikan 

sesuai dengan penilaian, masukan, serta saran dari validator. Apabila masih 

terdapat aspek media pembelajaran dan materi yang dinilai kurang baik maka 

produk tersebut wajib untuk direvisi. Sebaliknya, apabila semua aspek media 

pembelajaran dan materi mendapat predikat baik maka tidak membutuhkan revisi 

atau dikatakan valid. Setelah produk direvisi dan mendapat manfaat predikat baik, 

maka produk tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji coba produk. 

3.2.6 Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan setelah melakukan revisi atau perbaikan dari 

validator. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan 

produk yang dikembangkan. Dalam bidang pendidikan, desain produk yaitu 

pengembangan media pembelajaran dapat langsung diujicoba, setelah divalidasi 

dan direvisi oleh validator (Sugiyono, 2010:414). Uji coba kelompok kecil 

dilakukan dengan mengambil sampel 8 siswa kelas IV SDN Sidorejo 04 Malang 

yang mencerminkan karakteristik populasi, seperti siswa dengan kemampuan 

tinggi, kemampuan sedang dan kemampuan rendah. Siswa laki-laki dan perempuan 

dari berbagai usia dan latar belakang. Selama uji coba produk, peneliti membuat 

catatan lapang respon dan mengisi lembar observasi, baik kekurangan maupun 

kelebihan pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga mengisi 

angket respon terhadap penggunaan media pembelajran pada saat uji coba produk. 
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3.2.7 Revisi Produk 

Revisi produk perlu dilakukan karena (1) uji coba yang dilakukan masih 

terbatas, sehingga tidak mencerminkan situasi dan kondisi sesungguhnya, (2) dalam 

uji coba ditemukan kelemahan dan kekurangan dari produk yang dikembangkan 

(Emzir, 2011:274). Revisi produk dilakukan setelah melakukan uji coba produk 

sehingga dapat dilakukan perbaikan, melalui hasil catatan lapang dan angket lembar 

observasi, saran dan masukan-masukan pada saat uji coba produk. 

3.2.8 Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang 

tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa media pembelajran 

tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas atau pada 

kelompok yang lebih luas (Sugiyono, 2010:426). Uji coba pemakaian pada 

kelompok yang lebih besar dilakukan sebanyak 29 siswa kelas IV SDN Sidorejo 04 

Malang. Tujuan uji coba dilakukan pada kelompok besar yaitu untuk mengetahui 

efektivitas dan kelayakan produk yang dikembangkan dan memperoleh masukan 

untuk merevisi produk pada tahap akhir atau perbaikan pada tahap selanjutnya. 

3.2.9 Revisi Produk Tahap Akhir 

Revisi produk pada tahap ini dilakukan apabila produk yang diujicobakan 

pada kelompok besar masih mempunyai kekuragan dan kelemahan sehingga perlu 

dilakukan revisi untuk memperoleh produk yang layak untuk digunakan. Penelitian 

pengembangan ini dilakukan sampai pada tahap kedelapan yaitu pada tahap uji 

coba pemakaian. 
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3.2.10 Produksi Masal 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan. Pembuatan 

produk masal dilakukan apabila produk yang telah di uji coba dinyatakan efektif 

dan layak untuk diproduksi masal (Sugiyono, 2010:427). Jika media ini terbukti 

efektif digunakan dalam pembelajran dan berguna bagi peserta didik, maka produk 

yang dikembangkan dapat diproduksi secara masal. 

 
3.3  Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kritik, saran, tanggapan, dan 

masukan-masukan dari ahi media pembelajaran, ahli materi dan siswa-siswi yang 

terdapat dalam kolom kritik dan saran pada angket. 

 
3.4 Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat vaidasi dan menetapkan suatu kelayakan produk yang 

dikembangkan. Tahap uji coba produk yaitu (1) desain uji coba, (2) subjek uji coba, 

(3) jenis data, (4) instrumen dan pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. 

3.4.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk dilakukan untuk mengukur tingkat kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Desain uji coba produk yang dilakukan adalah 

validasi produk dan uji coba produk. Validasi produk dilakukan oleh validator 

dengan mengisi angket validasi guna menilai produk yang telah disusun/ 

dikembangkan, agar peneliti memperoleh informasi atau data secara deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap validasi produk, produk divalidasikan kepada 
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dosen ahli media, dosen ahli materi, Sedangkan uji coba produk dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu uji coba produk kelompok kecil dilakukan pada 8 siswa kelas IV 

SDN Sidorejo 04 Malang dan uji coba kelompok besar dilakukan sebanyak 29 

siswa kelas IV SDN Sidorejo 04 Malang. 

3.4.2 Subjek Uji Coba 

Subjek validasi untuk pengembangan media Bakis yang dikembangkan 

terdiri dari dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, dan siswa kelas IV 

SDN Sidorejo 04 Malang. Penjelasan subjek validasi uji coba media Bakis dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Subjek Validasi Uji Coba Media Pembelajaran 

No Subjek uji coba Kriteria 

1 Dosen media pembelajaran Lulusan S2 
2 Dosen ahli materi pembelajaran Lulusan S2 
3 Guru kelas IV mata pelajaran Matematika Lulusan S1 

 

3.4.3 Jenis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kritik, saran, tanggapan dan masukan-

masukan dari ahli media pembelajaran, ahli materi, dan siswa-siswi yang terdapat 

dalam kolom kritik dan saran pada angket. Sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil penilaian ahli media pembelajaran, ahli materi, dan siswa-siswi melalui 

angket penilaian pada saat uji coba. Penilaian beberapa ahli yaitu berupa lembar 

penilaian angket media, sedangkan penilaian siswa berupa angket respon siswa 

terhadap media. 

3.4.4 Instrumen Pengumpulan data 

Dalam penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga 

perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik 
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dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang 

objektif (Margono, 2004:158). Sedangkan menurut Trianto (2013:263) instrumen 

merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah. Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada pengembangan media Bakis dalam mata pelajaran 

matematika untuk kelas IV Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut: 

3.4.4.1 Draf Pertanyaan Analisis Kebutuhan 

 Wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu menggunakan wawancara 

terstruktur menggunakan draf pertanyaan. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

diperoleh (Sugiyono, 2010:319). 

 Teknik ini dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya dilakukan 

pengembangan media Bakis dalam mata pelajaran matematika untuk kelas IV 

Sekolah Dasar dengan menggunakan pedoman draf pertanyaan yang berisi tentang 

pembelajaran matematika SD kelas IV, metode yang digunakan, kesulitan guru 

yang dihadapi saat mengajar pelajaran matematiaka, serta media yang cocok untuk 

mata pelajaran matamatika . Draf analisis kebutuhan digunakan sebagai langkah 

awal untuk memperoleh data mengenai kebutuhan media pembelajaran yang 

diharapkan pada beberapa Sekolah Dasar. 

3.4.4.2 Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanggung jawab dengan 
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responden). Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2010:194). 

Angket atau kuesioner dalam penelitian pengembangan ini ada dua, yaitu: 

a. Angket Validasi 

Angket validasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang ketepatan isi atau materi, ketepatan desain, dan kemenarikan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Penyebaran angket dilakukan pada tahap uji 

coba produk. Selanjutnya angket yang digunakan dianalisis untuk menentukan 

kelayakan media Bakis, sekaligus sebagai panduan dalam merevisi produk untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik dan valid. 

Adapun sasaran angket validasi yaitu, ditujukan pada ahli media 

pembelajaran, dan ahli materi,. Kisi-kisi instrumen angket kualitas media 

pembelajaran dibagi dalam tiga angket, yaitu: 

1) Angket untuk ahli materi (butir no. 1 s/d 12) 

2) Angket untuk ahli media pembelajaran (butir no. 13 s/d 25) 

3) Angket untuk pengguna atau respon siswa (butir no. 26 s/d 35 

 

Tabel 3.2: Kisi-Kisi Instrumen Angket Kualitas Media Pembelajaran 

No Kriteria media 

pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

1 Kriteria pendidikan 
(Educational criteria) 
a. Pembelajaran 

(Instructional) 
 

b. Kurikulum (Curriculum) 
 

 

 

 

 

 

c. Isi materi (Content of 

matter) 

1. Media dapat digunakan untuk pembelajaran 
kelompok kecil dan kelas. 

2. Penggunaan judul menarik dan membuat siswa 
termotivasi untuk belajar. 

  

1. Media relevan dengan materi yang harus 
dipelajari siswa. 

2. Media sudah sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku. 

3. Tujuan dan manfaat pembeajaran disampaikan 
dengan jelas. 
 

1. Isi materi memiliki konsep yang benar dan 
tepat. 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
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No Kriteria Media 

Pembelajaran 

Indikator No 

Item 

 d. Isi materi (Content of 

matter) 
 

2.  Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti (KI). 
3.  Isi materi sesuai dengan Kompetensi  Dasar (KD)    

  7 
  8                         

2 e. Interaksi (Interaction) 
 

f. Umpan Balik 
(Feedback) 

 
g. Penanganan kesalahan 

(Treatment of errors) 

1. Media mudah digunakan/dioperasikan. 
 
1. Pengguna bisa mengerjakan soal setelah 

menggunakan media. 
 
1. Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal. 
2. Dalam latihan soal, media mendorong siswa 

berusaha memperoleh jawaban yang benar. 
 

9 
 

10 
 
 

11 
12 

3 Tampilan.Media (Cosmetic) 
a. Pewarnaan (Colour) 

 
 

b. Pemakaian kata atau 
bahasa (Text layout) 

 
 
 
c. Grafis (Graphics) 
 
 
d. Desain (Interface) 

 
1. Kombinasi warna media menarik. 
2. Warna tidak mengganggu materi. 

 
1. Bahasa yang digunakan sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). 
2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 
3. Bahasa yang digunakan konsisten. 
4. Ukuran font pada media jelas. 

 
1. Penyajian materi pada media jelas dan mudah 

dipahami. 
 

1. Desain tampilan orisinil. 
2. Tampilan media menarik. 
3. Media dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran. 
4. Media mudah dan aman untuk digunakan. 
5. Media kuat dan tidak mudah rusak. 
6. Media bersifat fleksibel (mudah dipindahkan 

dan dibawa). 

 
13 
14 
 

15 
 

16 
17 
18 
 

19 
 
 

20 
21 
22 
 

23 
24 
25 

3 Kualitas Teknis 
a. Pengoperasian atau 

penggunaan media 
 
 

b. Reaksi Pemakai (User 

Reaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c. Fasilitas pendukung atau 

tambahan (Supplementary 

materials) 

 
1. Media mudah dioperasikan atau digunakan. 
2. Petunjuk penggunaan media jelas. 

 
 

1. Pengguna merasa senang menggunakan media. 
2. Pengguna tertarik jika materi lain menggunakan 

media ini. 
3. Pengguna bersemangat dan termotivasi 

belajarnya setelah menggunakan media. 
4. Pengguna paham dan jelas tentang materi yang 

ada pada media. 
5. Pengguna berminat dan tertarik jika belajar di 

sekolah dan di rumah menggunakan media ini. 
6. Pengguna bisa belajar secara mandiri 

menggunakan media ini. 
7. Pengguna tertarik dengan tampilan media. 

 
 

1. Terdapat fasilitas pengetahuan sekitar binatang. 

 
26 
27 
 
 

28 
29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 
 

35 

(lanjutan tabel 3.2) 
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      Kisi-kisi ahli materi Sekolah Dasar dapat dilihat pada butir soal 1-12, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Kisi-Kisi Instrumen Angket Materi SD 

No. Aspek Penilaian 

Pembelajaran (Instructional) 

1 Media dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok kecil dan kelas 
2 Penggunaan judul menarik dan membuat siswa termotivasi untuk belajar 

Kurikulum (Curiculum) 

3 Media relevan dengan materi yang harus dipelajari siswa 
4 Materi yang disajikan menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan EYD 

(Ejaan Yang Disempurnakan) 
5 Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan dengan jelas 

Isi materi (Content of matter) 

6 Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat 
7 Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) 
8 Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 

Interaksi (Interaction) 

9 Media mudah digunakan/dioperasikan 
Umpan balik (Feedback) 

10 Pengguna bisa mengerjakan soal setelah menggunakan media 
Penanganan kesalahan (Treatment of errors) 

11 Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal 
12 Dalam latihan soal, media mendorong siswa berusaha memperoleh jawaban yang 

benar. 
      (Sumber: Basmalah, 2013:116) 

Kisi-kisi ahli media pembelajaran dapat dilihat pada butir soal 13-25, yaitu 

sebagai berikut: 
Tabel 3.4: Kisi-Kisi Instrumen Angket Media Pembelajaran 

No. Aspek penilaian 

Pewarnaan (Colour) 

1 Kombinasi warna media menarik 
2 Warna tidak mengganggu materi 

Pemakaian kata atau bahasa (Text Layout) 

3 Bahasa yang digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 
No. Aspek penilaian 

Pemakaian kata atau bahasa (Text Layout) 

4 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 
5 Bahasa yang digunakan konsisten 
6 Ukuran fontpada media jelas 

Grafis (Graphics) 

7 Penyajian materi pada media jelas dan mudah dipahami. 
Desain (Interface) 

8 Desain tampilan orisinil 
9 Tampilan media menarik 

10 Media dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 
11 Media mudah dan aman untuk digunakan 
12 Media kuat dan tidak mudah rusak 
13 Media bersifat fleksibel (mudah dipindahkan dan dibawa) 
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b. Angket Respon Siswa 

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa pendapat mengenai 

respon siswa terhadap pelajaran matematika dengan menggunakan media Bakis. 

Angket ini memuat penilaian, komentar, dan saran peserta didik mengenai media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. Kisi-kisi angket respon siswa dapat 

dilihat pada butir soal 26-35, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.5:Kisi-Kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No. Aspek Penilaian 

Pengoperasian atau penggunaan media 

1 Media muda dioperasikan atau digunakan 
2 Petunjuk penggunaan media jelas. 

Reaksi pemakai (User Reaction) 

3 Pengguna merasa senang menggunakan media 
4 Pengguna tertarik jika materi lain menggunakan media ini 
5 Pengguna bersemangat dan termotivasi belajarnya setelah menggunakan media 
6 Pengguna paham dan jelas penyajian materi menggunakan media ini 
7 Pengguna berminat dan tertarik jika belajar di sekolah dan di rumah menggunakan media 

ini 
8 Pengguna bisa belajar secara mandiri menggunakan media ini. 
9 Pengguna tertarik dengan tampilan media 

Fasilitas pendukung atau tambahan (Supplementary materials) 

10 Terdapat fasilitas pengetahuan sekitar binatang 
 

1.4.4.3 Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 

2012:45). Lembar ini berisi catatan lapangan mengenai faktor pendukung dan 

penghambat serta kesulitan peserta didik ketika menggunakan media pembelajaran 

media Bakis pada saat pelajaran berlangsung. Lembar observasi diisi oleh peneliti 

saat pelaksanaan uji coba. 

1.4.4.4 Alat Dokumentasi 

Alat Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera 

digital, untuk mendokumentasikan segala kegiatan selama proses uji coba produk 

oleh guru dan peserta didik. 
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3.4.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian dan 

memerlukan adanya ketelitian dari peneliti. Oleh karena itu, harus dipilih dengan 

baik agar data yang diperoleh valid. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapang, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010:334). Tujuan peneliti 

melakukan analisis data agar dapat menginterpretasikan segala hasil penelitian 

dalam bentuk uraian/penjelasan kemudian diinformasikan kepada masyarakat luas. 

Pemecahan masalah dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data dengan cara analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. 

3.4.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara terstruktur 

dan data dari angket kritik dan saran dari para ahli. Teknik analisis data ini 

digunakan 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 pembelajaan matematika. 

Miles and Huberman (Sugiyono, 2010:337) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 
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analisis data, yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi 

data), display data (penyajian data), conclusion drawing/verification 

(penyimpulan). Langkah-langkah dalam teknik analisis data tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Collection (pengumpulan data) 

Data ini diperoleh selama penelitian, yaitu berupa catatan lapangan 

peneliti saat melakukan observasi tentang penggunaan media pembelajaran 

matematika dan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, baik faktor 

pendukung, penghambat, dan kesulitan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam penelitian ini data diambil peneliti saat penerapan 

penggunaan media Bakis oleh guru dan peserta didik. 

b. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang sudah terkumpul melalui observasi 

kemudian dirangkum untuk menemukan pokok-pokok atau fokus masalah. 

c. Display Data (penyajian data) 

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun disajikan dalam 

bentuk tabel dan penjelasan yang bersifat deskriptif. Hal ini untuk 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan 

kegiatan selanjutnya. Peneliti menyajikan data deskriptif kualitatif dari hasil 

angket dan lembar observasi. 
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d. Conclusion Drawing/Verification (Penggambaran kesimpulan) 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah jawaban 

dari rumusan masalah atau merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Kesimpulan berupa data tentang pengembangan media Bakis 

dalam pembelaajaran Matematika kelas IV Sekolah Dasar. 

 
 Sanafiah Faisal dalam (Arikunto, 2010:165) menggambarkan proses analisis 

data kualitatif sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.3 Proses Analisis Data Kualitatif 

 

3.4.5.2 Analisis Kuantitatif 

Untuk menganalisis data yang terkumpul dari angket, maka akan digunakan 

analisis kuantitatif. Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran 

tentang media pembelajaran yang dikembangkan. Analisis kuantitatif ada dua, yaitu 

sebagai berikut: 

Conclusion Drawing/Verification 
(Penggambaran kesimpulan) 

Display Data 
(Penyajian data) 

Data Reduction  

(Reduksi data) 

Data Collection 
(Pengumpulan data) 
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a. Analisis Data Angket Validitas Ahli 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010:211). Dalam pengembangan media 

papan fabel ini, maka validitas dimaksudkan untuk menguji kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian materi berdasarkan KI/KD. 

Apakah media pembelajaran tersebut dapat digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran yang layak atau tidak, sehingga dapat diketahui tingkat 

kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. 

 Jawaban angket validitas ahli menggunakan skala likert, variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert yang digunakan 

terdiri dari lima kategori yang disajikan pada tabel 3.6, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6: Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1 Skor 5 Sangat setuju/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat mudah/ sangat paham/ 
sangat menarik/ sangat mengerti/ sangat layak/ sangat bermanfaat/ sangat 
memotivasi. 

2 Skor 4 Setuju/ baik/ sesuai/ mudah/ paham/ menarik/ mengerti/ layak/ 
bermanfaat/ memotivasi. 

3 Skor 3 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup paham, 
cukup menarik/ cukup mengerti/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup 
memotivasi. 

4 Skor 2 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai, kurang mudah/ kurang paham/ 
kurang menarik/ kurang mengerti/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ 
kurang memotivasi. 

5 Skor 1 Sangat kurang setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 
kurang mudah/ sangat kurang paham/ sangat kurang menarik/ sangat 
kurang mengerti/ sangat kurang layak/ sangat kurang bermanfaat/ sangat 
kurang memotivasi. 
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Arifin (2012:137) menunjukkan bahwa presentasi rata-rata tiap komponen 

dihitung menggunakan rumus, sebagai berikut: 

P =
∑R

𝑁
x 100% 

Keterangan: 

P = Presentase skor 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden atau validator 

N = Total skor maksimal 

 

 Kriteria validasi atau tingkat pencapaian dan kualifikasi yang digunakan 

dalam validasi pengembangan media disajikan pada tabel 3.7, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.7: Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Validasi Ahli 

No 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1 81 - 100% Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 
2 61 - 80% Baik Layak/ valid, tidak perlu direvisi 
3 41 - 60% Cukup baik Kurang layak/ kurang valid, perlu direvisi 
4 21 – 40% Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 
5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35) 

 

Pengembangan media pembelajaran dinilai sangat valid dan valid atau 

sangat baik atau baik oleh para ahli dan guru jika memperoleh skor ≥ 81% dan ≥ 

61%. 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk menguji respon siswa dan kelayakan tentang 

media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban angket respon siswa 

menggunakan angket skala Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori yang 

dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk checklist (√) yang disajikan pada 

tabel 3.8, sebagai berikut: 
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Tabel 3.8: Kategori Penilaian Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 
2 Skor 0 Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2010:139) 

Presentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus, yaitu 

sebagai berikut: 

P =
∑𝑥

𝑥
x 100% 

Keterangan 

P = Presentase 

∑ 𝑥 = Jumlah jawaban yang diberikan oleh peserta didik 

 𝑥 = Skor maksimal ideal 

 
Tabel 3.9: Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Respon Peserta Didik 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi  Keterangan 

1 81 – 100% Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 
2 61 – 80% Baik  Layak/ valid, tidak perlu direvisi 
3 41 – 60% Cukup baik Cukup layak/ cukup valid, perlu direvisi 
4 21 – 40% Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 
5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:35) 

 Media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapatkan respon positif 

dari peserta didik apabila presentase yang diperoleh dari angket respon peserta 

didik lebih dari (≥) 61%. 


