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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Tegeh (2014:8) penelitian dan pengembangan merupakan langkah-

langkah atau rangkaian proses untuk mengembangkan produk baru atau 

memperbaiki produk yang telah ada, agar produk tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan. Langkah-langkah pada proses penelitian dan pengembangan diawali 

dengan pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, hingga nantinya 

menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan. Agar menghasilkan penelitian dan 

pengembangan yang baik, perlu adanya pemilihan model penelitian dan 

pengembangan. 

Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini mengacu pada 

model ADDIE, yaitu model desain sistem pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk mendesain serta mengembangkan program pelatihan yang efektif dan 

efisien. Progam pelatihan merupakan program yang berisi aktivitas pembelajaran 

yang didesain dan dikembangkan untuk menghasilkan proses belajar dalam diri 

peserta atau siswa. Model ini sesuai untuk mengembangakan media JOIN (Jam 

Doraemon Bermain) karena tahapan pengembangannya sederhana, mudah untuk 

dilaksanakan, dan bersifat mampu menangkap dengan baik hasil penelitian. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat ahli Pribadi, yang menyatakan bahwa model 

ADDIE bersifat sederhana dan dapat diimplementasikan secara bertahap untuk 

mewujudkan program pelatihan yang komprehensif (Pribadi, 2014: 22-23). Maka 

dari itu penelitian pengembangan ini tepat menggunakan model ADDIE. 



37 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelititian dan pengembangan ini menggunakan model ADDIE, terdapat   

lima tahap pengembangan dalam model ini, yakni: analysis (analisa), design 

(desain atau perancangan), development (pengembangan), implementation 

(implementasi atau eksekusi), evaluation (evaluasi atau umpan balik). Dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah model ADDIE 

(Sugiyono, 2015: 200) 

 

1. Analysis (analisa) 

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah tahap analisis 

penelitian, yaitu dengan cara peneliti menganalisa hasil temuan masalah 

dilapangan serta melakukan analisis kebutuhan untuk nantinya dilakukan 

pengembangan media pembelajaran. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara 

dan observasi. Tahapan analisis dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti; (1) 

Menganalisis metode pembelajaran yang sering  digunakan oleh guru; (2) 

Menganalisis KD, indikator pada tema 6. Energi dan Perubahannya, subtema 1, 

pembelajaran 1, 5, dan 6; (3) Menganalisis karakteristik siswa kelas 3 MI 

Mambaul Ulum melalui hasil observasi dan wanwancara dengan guru kelas, dari 

kegiatan tersebut peneliti menemukan fakta bahwa siswa masih senang bermain, 

Analyze 

Design Implement Evaluate 

Development 
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mudah kehilangan fokus, kurang termotivasi pada proses pembelajaran, lebih 

tertarik pada pembelajaran jika menggunakan media pembelajaran yang 

berwarna-warni (menarik); (4) Menganalisis kemampuan siswa dalam membaca 

jam analog; (5) Analisis materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Design (desain atau perancangan) 

Hasil analisis digunakan untuk pedoman dalam proses perancangan media 

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar media yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Tidak lupa, dalam 

proses perancangan media memerhatikan tema, subtema pembelajaran, serta 

mempertimbangkan prinsip media pembelajaran yang baik dan benar. Tahap ini 

diawali dengan menyusun kerangka pembuatan media JOIN (Jam Doraemon 

Bermain). Acuan dalam penyusunan media JOIN adalah spesifikasi produk dan 

mengumpulkan alat, bahan yang akan digunakan untuk membuat media JOIN. 

3. Development (pengembangan) 

Desain produk yang telah disusun, kemudian dikembangkan berdasarkan langkah-

langkah berikut: 

a. Menggabungkan bahan-bahan yang telah terkumpul dengan alat-alat 

sesuai dengan prosedur atau langkah pembuatan media. Selanjutnya 

mengoreksi ulang media JOIN sebelum dilakukan validasi, setelah itu 

produk siap untuk divalidasi. 

b. Membuat angket kevalidan produk untuk ahli materi, ahli media, dan 

membuat angket untuk respon siswa dan guru. Angket kevalidan materi 

meliputi aspek pembelajaran, kurikulum, dan isi materi. Sedangkan angket 

kevalidan untuk ahli media terdiri atas aspek pewarnaan, materi pada 
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media, penggunaan kata atau angka, grafis, dan desain. Untuk angket 

respon siswa terdiri dari pengoperasian atau penggunaan media, reaksi 

pemakaian, serta fasilitas pendukung atau tambahan. Sedangkan untuk 

angket respon respon guru meliputi aspek kurikulum, pembelajaran, isi 

materi, interaksi, umpan balik, dan penanganan kesalahan. 

c. Validasi desain media JOIN yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media. 

Validasi ini dilakukan untuk mendapatkan penilaian serta saran dari ahli 

materi mengenai kevalidan materi, ahli media mengenai tampilan produk 

media. 

d. Setelah mendapatkan masukan atau saran dari para ahli dan sudah 

divalidasi, maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan yang ada 

tersebut dikurangi dengan cara memperbaiki produk yang dikembangkan. 

Produk yang telah direvisi dan mendapat hasil yang baik, maka produk 

dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. 

4. Implementation (implementasi atau eksekusi) 

Uji coba atau pengimplementasian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan 

pengembangan media dan respon siswa terhadap media yang dikembangkan. 

Implementasi media JOIN diharapkan mampu membuat proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan, efektif, efisien, serta membuat siswa menjadi aktif, 

mudah memahami materi, dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pengimplementasian ini dilakukan di kelas 3 MI Mambaul Ulum Malang. Selama 

uji coba berlangsung, dilakukan pencatatan mengenai kendala serta kekurangan 

yang masih ada saat produk digunakan, disamping itu siswa juga diberi angket 

respon mengenai penggunaan media JOIN (Jam Doraemon Bermain). Guru juga 
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diberi angket respon guru untuk mengetahui tingkat kevalidan pembelajaran dan 

mengenai segala yang terjadi pada proses pembelajaran. 

5. Evaluation (evaluasi atau umpan balik) 

Setelah melakukan uji coba, proses selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini 

dilakukan dengan cara menganalisis media JOIN pada saat diimplementasi, hal ini 

untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan atau kelemahan pada media JOIN. 

Jika sudah tidak ada revisi, maka media JOIN valid untuk digunakan pada proses 

pembelajaran.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian ini dilaksanakan di MI Mambaul Ulum Malang, alamat: Jl. 

Notojoyo No.179, Babatan, Tegalgondo, Karangploso, Kabupaten Malang. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Semester Genap tahun ajaran 

2018/2019, ketika pengajaran Tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 5, dan 6.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Disetiap tahapan pengembangan terdapat teknik dan instrument pengumpulan 

data yang digunakan untuk mendukung tahapan pengembangan tersebut. Berikut 

teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan: 

Tabel 3.1 Teknik pengumpulan data dalam tahapan pengembangan 

Tahapan Indikator Instrumen Teknik 

Pengumpulan 

data 

Data yang 

diperoleh 

Sumber 

Analisis Analisis 

kebutuhan 

1. Lembar 

observasi 

 

2. Pedoman 

wawancara 

Obsevasi 

 

 

Wawancara 

Data tertulis 

berupa hasil 

observasi 

dan 

wawancara. 

Guru kelas 

dan siswa 

kelas 3 MI 

Guru kelas 3 

MI 

Desain - - Observasi 

Wawancara 

Rancangan 

media. 

- 
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Tahapan Indikator Instrumen Teknik 

Pengumpulan 

data 

Data yang 

diperoleh 

Sumber 

Pengemba-
ngan 

Valid 1. Angket 
validasi ahli 

media. 

2. Angket 

validasi ahli 

materi. 

Angket Prosentase 
hasil angket. 

1. Ahli media 
 

 

2. Ahli materi 

 

 

3. Ahli 

pembelaja-

ran 

Implemen-

tasi 

Respon 

siswa dan 

guru 

1. Angket 

respon siswa. 

2. Angket 

respon guru. 

Angket 

Dokumentasi 

1. Prosentase 

hasil 

angket 

respon 

siswa dan 
guru. 

Siswa 

Guru 
 

Evaluasi 

- 
- 

 

Observasi 

Wawancara 

Angket 

Dokumentasi  

Data 

kuantitatif 

dan 

kualitatif. 

Siswa 

Guru 

Ahli media 

Ahli materi 

 

Penelitian dan pengembangan media JOIN ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi awal dilakukan di MI Mambaul Ulum Malang kelas III dengan 

siswa berjumlah 17. Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung, baik 

saat proses pembelajaran yang menggunakan media tematik (seadanya), serta 

dilakukan juga observasi diluar jam pelajaran. Hal ini bertujuan untuk mampu 

menemukan kebutuhan yang diharapkan dapat diatasi menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan kepada guru kelas tiga dan para siswa kelas 3 MI. 

Hal ini untuk menggali informasi mengenai kesulitan dalam penyampaian materi 

dan pemahaman materi tematik. Peneliti juga mewawancarai beberapa siswa 

untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam membaca jam analog.  
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3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan media yang 

peneliti kembangkan. Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket 

validasi dan angket untuk mengetahui respon siswa. Angket validasi digunakan 

untuk mendapatkan penilaian media dari tim ahli, mengenai media yang telah 

dibuat. Angket ini ditujukan kepada ahli materi dan ahli media. Secara akademis, 

subjek uji coba ahli memiliki kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Aspek kriteria validator 

 

Validator Kriteria 

Ahli Media 

 

Ahli Materi 

1. Dosen mata kuliah di PGSD. 

2. Lulusan S2. 

1. Dosen mata kuliah di PGSD. 

2. Lulusan S2. 

 

Hasil validasi produk dari tim ahli digunakan acuan untuk melakukan 

perbaikan, agar menghasilkan media yang lebih baik lagi. Sedangkan angket 

respon siswa dan guru digunakan untuk mengetahui tingkat respon siswa dan guru 

dari penggunaan media yang dikembangkan pada proses pembelajaran. 

4. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen, baik berupa dokumen tulis, elektronik, foto berkaitan kegiatan belajar 

mengajar menggunakan media JOIN.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk membantu proses 

pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 
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aspek yang dinilai, instrumen, data yang diamati, dan responden, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Aspek yang dinilai, instrumen, data yang diamati, dan responden 

Aspek yang dinilai Instrumen Data yang diamati Responden 

Pengembangan 

Media  

Angket validasi  Kesesuaian media.  a. Ahli media  

b. Ahli materi  

Respon Siswa 

Respon Guru 

Angket 

Angket  

Respon siswa.  

Respon guru. 

Siswa  

Guru 

 

Adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi diisi oleh peneliti saat observasi awal yang berisi mengenai 

keadaan awal obervasi. Data ini berisi pengamatan kegiatan pembelajaran 

sebelum menggunakan produk serta melihat kendala yang ada pada proses 

pembelajaran. Hal tersebut digunakan untuk menyempurnakan produk sebagai 

tindak lanjut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi pedoman observasi 

No. Aspek Indikator Nomor Item 

1. Fasilitas.  Sarana dan prasarana yang ada di dalam 

kelas 3 MI Mambaul Ulum Malang. 

1 

2. Pembelajaran di kelas.  Proses pembelajaran di kelas 3 MI 

Mambaul Ulum. 

2 

3. Media pembelajaran.  Media yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. 

3 

4. Siswa.  Kondisi siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. 

4 

5. Guru. Proses pembelajaran yang dilakukan guru. 5 

 

2. Daftar Pertanyaan Wawancara 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu dengan 

menyiapkan beberapa pertanyaan sebelum sesi wawancara dilakukan. Instrumen 

wawancara ini diajukan kepada guru kelas III yang mengetahui kondisi KBM 

serta yang mengetahui karakteristik siswa di kelas III tersebut. Hasil wawancara 
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ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan pengembangan 

media pembelajaran. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrument wawancara guru 

No Pertanyaan 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

Apa sajakah sarana dan prasaran yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran 

tematik? 

Apa saja kesulitan yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran tematik? 

Bagaimana karakteristik siswa di kelas III? 

Apakah siswa kelas 3 MI menyukai pembelajaran tematik pada kurikulum 2013? 

Apa metode yang Bapak gunakan saat proses pembelajaran? 

Apa media yang selama ini Bapak gunakan dalam pembelajaran tematik? 

Apakah saat pembelajaran tematik Bapak sering menggunakan media? 

Pernahkah Bapak menggunakan media pembelajaran berupa media dua dimensi? 
Bagaimanakah efek atau pengaruh media dalam pembelajaran tematik? 

Menurut Bapak kriteria media pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk pembelajaran 

tematik di MI? 

 

3. Lembar Angket 

Angket yang digunakan peneliti dalam pengembangan penelitian ini adalah angket 

validasi, angket respon siswa dan guru. 

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu media. 

Ada dua aspek penilaian yang digunakan dalam angket validasi, yaitu angket 

validasi media dan materi. 

1) Angket Validasi Ahli Materi 

Tabel 3.6 Aspek penilaian angket validasi ahli materi 

Aspek penilaian Keterangan 

Pembelajaran  
 

 

 

 

Kurikulum 

(Curriculum)  
 
 

 

 

 

Isi Materi (Content of 

Mateial)  

1. Media digunakan untuk pembelajaran secara klasikal dan 

kelompok. 

2. Materi yang ada di dalam media menunjang pembelajaran secara 

tematik. 

3. Media relevan dengan materi yang akan dipelajari siswa. 

4. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

5. Materi yang disajikan sesuai dengan KD (Kompetensi Dasar) 

Bahasa Indonesia, PPKn, SBdP, Matematika. 
6. Materi yang disajikan sesuai dengan indikator Bahasa Indonesia, 

PPKn, SBdP, Matematika. 

7. Indikator mencakup semua materi. 

8. Materi yang disajikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

9. Materi sesuai dengan pembelajaran tematik. 

10. Materi saling berkaitan satu sama lain. 

11. Materi berisi konsep yang benar. 
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Aspek penilaian Keterangan 

12. Materi yang disajikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

13. Materi sesuai dengan kebutuhan siswa. 

14. Materi sesuai dengan kesulitan belajar siswa. 

15. Materi sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 SD/MI. 

16. Contoh-contoh yang ada pada materi mewakili kondisi di sekitar 

siswa. 

17. Materi yang disajikan holistik. 

18. Penyampaian materi atau keruntutan ateri sesuai dengan sintaks 

media yang telah dikebangkan. 

19. Bahasa yang digunakan pada materi mudah dipahami siswa. 

Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008:37). 

2) Angket Validasi Ahli Media 

Tabel 3.7 Aspek penilaian angket validasi ahli media 

Aspek penilaian Keterangan 

Pewarnaan (Colour)  

  

 

Materi pada media  

 

Pemakaian kata atau angka 

  

Grafis (Graphics)  

 

Desain (Interface) 

1. Kombinasi warna media menarik.  

2. Warna tidak mengganggu materi. 

3. Karakteristik warna sesuai dengan usia SD/MI. 

4. Media yang dibuat sesuai dengan tema.  

5. Penyajian materi pada media jelas serta mudah dipahami.  

6. Bilangan yang digunakan mudah dibaca. 

7. Ukuran font pada media jelas.  

8. Penyajian materi pada media jelas dan mudah dipahami. 

9. Letter face dan tata letak proporsional. 

10. Tampilan media menarik.  

11. Desain tampilan orisinil. 
12. Media mudah dan aman untuk digunakan.  

13. Media kuat dan tidak mudah rusak. 

14. Media dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran. 

15. Media bersifat fleksibel (mudah dipindah dan dibawa). 

  Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008: 35). 

b. Angket Respon Siswa dan Guru 

1) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mendapatkan data mengenai respon 

siswa terhadap penggunaan media JOIN. Angket ini dibagikan kepada siswa 

diakhir pengunaan media, yaitu pada pembelajaran 6, subtema 1, tema 6. Hasil 

dari penilaian angket respon siswa akan menunjukkan tingkat respon siswa 

terhadap media yang digunakan. Berikut aspek penilaian pada angket respon 

siswa: 

 

 



46 

 

Tabel 3.8 Aspek penilaian angket respon siswa 

Aspek penilaian Keterangan 

Pengoperasian/ 

penggunaan media  

Reaksi pemakaian 

(user reaction) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fasilitas pendukung/ 

tambahan  

1. Petunjuk penggunaan media jelas.  

2. Media mudah dioperasikan atau digunakan. 

3. Pengguna merasa senang menggunakan media. 

4. Pengguna tidak bosan atau tidak jenuh dalam menggunakan media. 

5. Pengguna tertarik dengan tampilan media. 

6. Pengguna tertarik dan berminat jika belajar di sekolah dan di 

rumah menggunakan media ini. 

7. Pengguna termotivasi dan semangat belajar setelah menggunakan 

media ini. 
8. Pengguna paham dan jelas terhadap penyajian materi yang terdapat 

pada media. 

9. Pengguna ingin memiliki media ini. 

10. Terdapat fasilitas pengetahuan tambahan mengenai materi Subtema 

Sumber Energi. 

Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008: 45). 

2) Angket Respon Guru 

Angket respon guru digunakan untuk mengetahui respon guru terhadap 

penggunaan media JOIN pada pembelajaran 1, 5, dan tema 6, subema 1. Angket 

ini diberikan kepada guru diakhir pembelajaran 6, tema 6, subtema 1. Hasil 

penilaian dari angket respon guru akan menunjukkan tingkat respon guru terhadap 

penggunaan media pada proses pembelajaran. Berikut adalah aspek penilaian pada 

angket respon guru: 

Tabel 3.9 Aspek penilaian angket respon guru 

Aspek penilaian Keterangan 

Pembelajaran  

 

 

 

Kurikulum (Curiculum) 

  

Isi Materi (Conten of 

Material) 
 

Interaksi(Interactional)  

Umpan Balik (Feedback)  

Penanganan Kesalahan 

(Treatment of Errors)  

1. Media digunakan untuk pembelajaran secara klasikal dan 

kelompok.  

2. Media relevan dengan materi yang harus dipelajari siswa. 

3. Penggunaan judul menarik dan membuat siswa termotivasi.  

4. Media sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

5. Tujuan dan manfaat disampaikan dengan jelas.  

6. Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti (KI).  

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

9. Media mudah digunakan. 

10. Pengguna tidak bosan atau tidak jenuh menggunakan media. 

11. Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal. 

12. Latihan soal dalam media mendorong siswa berusaha 

memperoleh jawaban yang benar. 

Dimodifikasi dari BSNP (Purwono, 2008: 36). 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

dan analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif didapatkan dengan menganalisis hasil dari observasi, 

wawancara dengan guru kelas III MI Mambaul Ulum, saran serta masukan dari 

para ahli. Saran dan masukan tersebut digunakan untuk melakukan revisi terhadap 

rancangan produk atau media. Keempat data diatas akan dianalisis dengan cara 

analisis deskriptif kualitatif. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menganalisis hasil pengumpulan 

angket para ahli dan dari penyebaran angket respon siswa. Angket tersebut 

didapatkan dari hasil validasi dan uji coba lapang. Nilai dari angket validasi ahli 

materi, ahli media, ahli pelajaran, serta angket respon siswa terhadap penggunaan 

media JOIN dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskripif kuantitatif. 

a) Analisis Kevalidan Materi, Media, dan Pembelajaran  

Analisis kevalidan digunakan untuk menguji serta mengetahui tingkat 

kevalidan media yang dikembangkan. Jawaban angket validasi para ahli 

menggunakan skala Likert, pada variabel yang diukur kemudian dijabarkan 

menjadi beberapa indikator variabel. Skala Likert yang digunakan pada penelitian 

ini terdiri dari empat kategori, yang dapat ditunjukkan pada tabel 3.10 berikut: 
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Tabel 3.10 Kategori penilaian skala likert 

Skor Keterangan 

4 

 

Sangat baik/ sangat setuju/ sangat positif/ selalu/ sangat layak/ sangat bermanfaat/ 

sangat memotivasi. 

3 Baik/ setuju / layak/ sering / mudah/ bermanfaat/ positif/ memotivasi. 

2 Cukup baik/ ragu-ragu/ netral/ kadang-kadang/ cukup setuju/ cukup sesuai/ cukup 

mudah/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup menarik/ cukup memotivasi.  

1 

 

 

Kurang baik/ tidak setuju/ kurang setuju/ hampir tidak pernah/ kurang baik/ negatif/ 

kurang menarik/ kurang sesuai/ kurang paham/ kurang bermanfaat/ kurang layak/ 

kurang memotivasi. 

Dimodifikasi dari (Sugiyono dikutip dalam Budiarti, 2017: 45). 

Uji angket validasi materi, media dari media JOIN dapat dilakukan dengan 

membandingkan jumlah skor yang diberi responden (ΣR) dengan jumlah skor 

ideal (N), kemudian dikali 100%. (Arifin, dikutip dalam Budiarti, 2017: 48) 

menyatakan rumus perhitungan validasi materi, media, pembelajaran sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

P = Persentase skor (dibulatkan) 

ΣR = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan oleh responden 

N = Jumlah skor ideal 

Kriteria validasi yang digunakan pada angket validasi penelitian media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 Kriteria kevalidan data angket ahli media dan materi  

No 

Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

81 – 100 %  

61 – 80 %  

41 – 61 %  

21 – 40 %  

< 20 %  

Sangat Baik  

Baik  

Cukup Baik  

Kurang 

Sangat Kurang Baik  

Sangat layak/ sangat valid/ tidak perlu direvisi. 

Layak/ valid/ tidak perlu direvisi. 

Kurang layak/ kurang valid/ perlu direvisi.  
Tidak layak/ tidak valid/ perlu direvisi. 

Sangat tidak layak/ sangat tidak valid/ perlu 

direvisi.  

Dimodifikasi dari (Sugiyono dikutip dalam Budiarti, 2017: 46). 
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Keterangan: 

1) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (81 – 100 %), maka media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi sangat baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

2) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (61 – 80 %), maka media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

3) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (41 – 61 %), maka media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi cukup baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

4) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (21 – 40 %), maka media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi kurang baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

5) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria E (< 20 %), maka media JOIN 

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi sangat kurang baik untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

Jika hasil persentase kurang dari 61% maka media JOIN dinyatakan tidak 

valid. Jika tidak valid maka media perlu direvisi secara mendalam. Sebaliknya 

jika hasil validasi mendapatkan persentase lebih dari 61% maka media JOIN 

mendapatkan tanggapan positif dari para ahli dan dapat dinyatakan valid untuk 

media pembelajaran. 
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b) Analisis Respon Siwa dan Guru 

Analisis respon siswa terhadap media pada penelitian ini menggunakan data 

angket respon siswa dan guru.  Data tersebut kemudian diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan terdiri atas empat 

kategori, dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut: 

Tabel 3.12 Kategori penilaian skala likert 

Skor Keterangan 

4 

3 

2 

1 

Sangat menarik / snagat mudah / sangat jelas / sangat senang / sangat semangat. 

Menarik / mudah / jelas / senang / semangat. 

Tidak menarik / tidak mudah / tidak jelas / tidak senang / tidak semangat. 

Sangat tidak menarik / sangat tidak mudah / sangattidak jelas / sangat tidak senang 

/ sangat tidak semangat. 

Dimodifikasi dari (Sugiyono dikutip dalam Budiarti, 2017: 45). 

Rumus atau cara perhitungan persentase angket respon siswa dari penggunaan 

media JOIN  dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P  = Persentase skor yang dicari 

Σx  = Jumlah jawaban yang diberi siswa atau responden 

N  = Jumlah skor maksimal 

Hasil dari analisis angket respon siswa peneliti gunakan untuk mengetahui 

tingkat respon siswa terhadap pengembangan media JOIN, berikut interpretasi 

skornya: 

Tabel 3.13 Kriteria data angket respon siswa 

No 

Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

81 – 100 %  

61 – 80 %  

41 – 61 %  

21 – 40 %  

< 20 %  

Sangat Baik  

Baik  

Cukup Baik  

Kurang 

Sangat Kurang Baik  

Sangat positif / sangat menarik / tidak perlu 

direvisi.  
Positif / menarik / tidak perlu direvisi. 

Kurang layak / kurang menarik / perlu direvisi.  
Tidak layak / tidak menarik / perlu direvisi.  
Sangat tidak layak / sangat tidak menarik / perlu 
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No 

Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

direvisi. 

Dimodifikasi dari Arikunto (dikutip dalam Budiarti, 2017: 48). 

Keterangan: 

1) Bila hasil analisis mendapakatkan kriteria A (81 – 100 %), maka media JOIN

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi sangat menarik untuk

digunakan pada pembelajaran.

2) Bila hasil analisis mendapakatkan kriteria B (61 – 80 %), maka media JOIN

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi menarik untuk digunakan

pada pembelajaran.

3) Bila hasil analisis mendapakatkan kriteria C (41 – 61 %), maka media JOIN

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi cukup menarik untuk

digunakan pada pembelajaran.

4) Bila hasil analisis mendapakatkan kriteria D (21 – 40 %), maka media JOIN

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi kurang menarik untuk

digunakan pada pembelajaran.

5) Bila hasil analisis mendapakatkan kriteria E (< 20 %), maka media JOIN

(Jam Doraemon Bermain) memiliki kualifikasi sangat kurang menarik untuk

digunakan pada pembelajaran.




