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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Model Penelitian dan Pengembangan   

Metode penelitian adalah bagian penting dalam pengumpulan data, 

supaya mendapatkan data yang valid dan relevan. Data yang valid dan 

relevan tersebut dijadikan  sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian. 

Untuk melakukan sebuah penelitian perlu menggunakan metode penelitian. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian R&D 

(Reseach and Development), karena meliputi kegiatan penelitian dan 

pengembangan Media pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN 

(Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI. 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini supaya dapat menghasilkan 

produk media pembelajaran yang bisa dijadikan media yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-

hari di sekolah. Menurut Brog and Gall 1983 (dalam Sugiyono, 2017:407) 

penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu.  Hasil dari produk yang dikembangkan inilah 

yang diharapkan bisa menjadi solusi yang membantu siswa, oleh karena itu 

hal tersebut memerlukan pengembangan media yang lebih maju. 
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B.  Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

prosedur penelitian dan pengembangan (Reseah and Development) dapat 

menghasilkan produk tertentu untuk bidang pendidikan. Banyak produk 

tertentu dalam bidang pendidikan yang perlu dihasilkan melalui model 

penelitiann dan pengembangan Borg and Gall, karena dalam dunia 

pendidikan masih adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi (Sugiyono, 2017: 410). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan 

masih terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, seperti 

pada penerapan pembelajaran Kurikulum 2013, seharusnya pembelajaran 

harus student center namun hal tersbeut masih belum terlaksana secara 

maksimal dikarenakan masih kurangnya sarana prasarana pendukung seperti 

media pembelajaran. Melalui model penelitian Borg & Gall, suatu media 

pembelajaran dapat dikembangkan menjadi sebuah produk yang dapat 

mendukung pembelajaran di sekolah menjadi lebih maksimal, sehingga dapat 

mengurangi kesenjangan antara yang seharusnya diterapkan yaitu 

pembelajaran aktif dengan yang sebenarnya terjadi yaitu pembelajaran pasif.  

Prosedur penelitian menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam membuat Media Pembelajaran Maket RAMAH 

LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup di Lingkunganku) Untuk Siswa 

Kelas IV SD/MI. Langkah-langkah dari penelitian Reseach and Development 

berdasarkan metode Borg and Gall memiliki sepuluh langkah penelitian 

yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi 
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produk, produksi masal Langkah-langkah Reseach and Development Borg 

and Gall (dalam Sugiyono, 2017: 409). berikut langkah penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti:  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Reseach and Development Borg and Gall 

(dalam Sugiyono, 2017: 409) 

 

Untuk kepentingan skripsi maka penelitian dan pengembangan yang 

diterapkan oleh peneliti diterapkan sampai dengan tahap ke delapan yaitu uji 

coba pemakaian, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki 

oleh peneliti. Dalam penelitian tesis dan desertasi perlu untuk membatasi 

penelitian dalam skala kecil, termasuk kemungkinan untuk membatasi 

langkah penelitian Borg and Gall (dalam Emzir, 2011: 271).   

1. Potensi dan Masalah 

Potensi masalah adalah segala sesuatu yang tidak dimanfaatkan atau 

digunakan dengan baik namun jika diolah dan dimanfaatkan dapat menjadi 

sesuatu yang dapat bermanfaat dan membantu permasalahan yang ada, 

(Sugiyono, 2017:410). Potensi masalah dari penelitian ini yaitu 

ketersediaan media pembelajaran yang ada di sekolah, yaitu media 

pembelajaran yang masih belum lengkap, sedangkan media pembelajaran 

merupakan komponen penting dalam pembelajaran yang memiliki banyak 

fungsi dan manfaat sebagai penunjang untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran, selain itu pembelajaran tentang gejala alam juga sulit untuk 

diamati langsung oleh siswa karena prosesnya yang memerlukan waktu 

yang lama sehingga diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk belajar tentang pembelajaran yang tidak dapat dijangkau 

langsung oleh siswa. 

Observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan ke sekolah 

adalah untuk mengetahui media pembelajaran tematik seperti apa yang 

guru gunakan saat ini dalam pembelajaran di sekolah. Peneliti melakukan 

observasi dan wawancara di sekolah MI Mambaul Ulum pada Selasa, 15 

Januari 2019. Dari hasil observasi dan wawancara pada guru kelas 4 

peneliti mengetahui potensi masalah apa saja yang ada pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah seperti kendala melaksanakan pembelajaran 

tematik, terutama terkait media yang digunakan selama pelaksanaan 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang mendukung 

supaya mendapatkan pemecahan masalah yang ada pada sekolah serta 

mengoptimalkan potensi yang sudah ada di sekolah seperti yang sudah 

dijabarkan pada pembahasan di atas.  

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data perlu dilakukan untuk mencari informasi terkait 

potensi dan masalah yang ada guna memecahkan masalaha untuk 

selanjutnya membuat perencanaan produk yang diharapkan dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan kekurangan dari masalah yang ada 

(Sugiyono 2017: 411). Pengumpulan data dilakukan dengan 
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mengumpulkan informasi dari guru kelas mengenai kebutuhan-

kebutuhan terhadap produk yang nantinya dikembangkan oleh peneliti. 

Potensi dan masalah tersebut adalah media pembelajaran tematik yang 

ada di sekolah MI Mambaul Ulum, Malang. Dari hasil observasi awal 

dan wawancara peneliti menemukan kekurangan pada media 

pembelajaran tematik, selanjutnya peneliti melakukan studi literatur yaitu 

untuk menemukan konsep dan landasan teoritis mengenai produk yang 

dikembangkan.  

3. Desain Produk 

Pada tahap desain produk peneliti membuat desain dari Media 

pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup 

Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV MI Mambaul Ulum sesuai 

dengan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah-

langkah dari pengembangan desain media pembelajaran ini adalah 

sebagai beriku: (a) Menentukan KI, KD dan materi sesuai dengan 

pembelajaran tematik pada kurikulum 2013; (b) Memilih jenis media 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu media pembelajaran 

tematik: (c) Membuat naskah rencana desain  untuk membuat media 

sesuai dengan pengumpulan data dan teori; (d) pembuatan media yang 

menarik.  

Dalam tahap ini desain media pembelajaran tematik yang 

dikembangkan digambarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut. 
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Gambar 3.2 Desain Produk Media Pembelajaran 

4. Validasi Desain 

Validasi desain adalah proses untuk menilai suatu rancangan 

produk apakah secara rasional menjadi lebih baik dari yang sudah 

digunakan sebelumnya. Tahapan ini bersifat rasional dikarenakan 

validasi yang dilakukan masih beracuan kepada pemikiran yang rasional 

saja dan belum terkait fakta pada lapangan. Validasi media dilakukan 

dengan melibatkan pakar atau tenaga ahli yang sudah memiliki 

pengalaman tinggi dalam menilai suatu produk yang didesain. Setiap 

pakar harus menilai Media pembelajaran Maket RAMAH 

LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk 

Siswa Kelas IV SD/MI, sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan 

dan kelemahan dari media tersebut untuk selanjutnya dilakukan tahap 

revisi untuk menghasilkan produk yang sesuai. 

Validasi penelitian menggunakan angket yang berisi pertanyaan 

tertulis kepada ahli media dan ahli materi. Tujuan dari angket validasi 

yaitu untuk mendapatkan penilaian dari tim ahli terhadap media yang 

peneliti sedang kembangkan. Penilaian tersebut kemudian dijadikan 

sebagai acuan peneliti dalam mengembangkan suatu desain produk 

Menentukan 

KI, KD dan 

Materi sesuai 

kurikulum 

2013 

Memilih 

jenis media 

yang sesuai 

Membuat 

naskah 

rencana 

desain  

untuk 

membuat 

media 

pembuatan 

media yang 

menarik 



40 

 

 

 

media. Angket validasi disusun berdasarkan kriteria penilaian teori-teori 

pembelajaran tematik dan pemilihan media yang baik.  

5. Perbaikan Desain 

Setelah peneliti mengetahui kekurangan dan kelemahan dari desain 

produk yang dikembangkan melalui penilaian tim ahli, selanjutnya 

peneliti melakukan perbaikan atau revisi desain produk. Kekurangan dan 

kelemahan yang ada pada desain media kemudian diperbaiki sesuai 

dengan angket penilaian dari tim ahli. Dari revisi desain ini diharapkan 

peneliti dapat mengembangkan media menjadi lebih baik lagi sehingga 

layak untuk dijadikan media pembelajaran di sekolah. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penggunaan media pembelajaran. Setelah melakukan revisi dan 

perbaikan media maka selanjutnya media perlu diuji untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Uji coba pertama dilakukan pada kelompok 

belajar yang lebih sedikit atau terbatas. 

Uji coba sekala kecil pada produk ini dilakukan pada 12 orang 

siswa. Data diperoleh dari siswa yang meliputi komponen seperti 

pemahaman terhadap materi melalui media yang dikembangkan dan 

ketertarikan siswa menggunakan media yang dikembangkan sebagai 

media pembelajaran. Penilaian siswa dilakukan dengan pengisian angket 

atau kuisioner. Data diolah dengan data berbentuk kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif untuk menghitung respon siswa dan data 

kualitatif untuk menjabarkan saran dari siswa. 
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7. Revisi Produk 

Revisi produk perlu dilakukan untuk memperbaiki produk supaya 

lebih sesuai dengan media yang dibutuhkan di lapangan. Uji coba tahap 

awal hanya dilakukan pada jumlah siswa yang masih terbatas sehingga 

belum menggambarkan kondisi kelas yang sesungguhnya, oleh karena itu 

setelah peneliti melakukan uji coba produk tahap awal dan mendapat 

penilaian serta saran dari angket yang diisi oleh siswa maka mengacu 

pada penilaian dan saran tersebut peneliti melakukan perbaikan atau 

revisi desain sesuai dengan kendala yang dirasakan siswa dalam 

menggunakan media serta kekurangan dan kelemahan yang ada pada 

media sebelum selanjutnya diterapkan pada kelompok belajar di kelas 

yang sesungguhnya.   

8. Uji Coba Pemakaian  

Uji coba pemakaian dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan 

data-data produk. Dengan uji coba produk peneliti mengetahui hasil 

penggunaan dari Media Pembelajaran.  

C. Uji Coba Produk 

Tahap ini bertujuan untuk ujicoba produk hasil penelitian dan 

pengembangan Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN 

(Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI. 

Pada bagian ini dikemukakan sebagai berikut. 

1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba Media Pembelajaran Maket RAMAH 

LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk 
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Siswa Kelas IV SD/MI, dilakukan dengan tahapan uji coba oleh ahli 

yang bertujuan untuk menilai media. Validator mengisi angket untuk 

menilai Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam 

Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI, yang 

sudah dikembangkan dengan tujuan validasi dan menghasilkan informasi 

data secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya desain uji coba 

dilakukan di sekolah dengan melakukan uji coba pada sekala kelompok 

kecil dan sekala kelompok besar. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba penelitian untuk Media Pembelajaran Maket 

RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) 

Untuk Siswa Kelas IV SD/MI adalah: (1) Uji coba ahli media 

pembelajaran; (2) Ahli materi tematik; (3) Guru kelas IV SD; Siswa kelas 

IV.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi yang 

dilakukan di sekolah, wawancara yang dilakukan kepada guru kelas IV, 

pengisian angket oleh para ahli yaitu untuk menilai penyajian dari seluruh isi 

Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk 

Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI, dan pengisian 

angket respon siswa yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi melalui Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN 

(Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI 

serta ketertarikan siswa terhadap Media Pembelajaran Maket RAMAH 
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LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa 

Kelas IV SD/MI. Data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif didapat dari tim ahli dan data kualitatif didapat dari kritik dan 

saran dari tim ahli dan dan siswa, serta deskripsi dari pengamatan 

pelaksanaan selama melakukan uji coba dan hasil wawancara. 

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Pada prinsipnya meneliti adalah kegiatan melakukan pengukuran 

fenomena-fenomena alam maupun sosial. Hasil dari pengukuran tersebut 

menghasilkan data-data dari fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017:147).  

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi diisi oleh peneliti pada saat melakukan observasi ke 

sekolah. Observasi berupa pengalaman belajar siswa di dalam kelas 

sebelum dilakukan ujicoba produk. Observasi dilakukan pada saat siswa 

dan guru melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi observasi pelaksanaan pembelajaran kelas IV    
No  Aspek  Indikator  

1. Pembelajaran  1) Penerapan metode pembelajaran 

2) Kegiatan pembelajaran yang 

diterapkan 

2. Aktivitas belajar  1) Gaya belajar siswa di kelas 

2) Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran di kelas 

3) Aktivitas yang dilakukan siswa di 

kelas  

2. Media pembelajaran  1) Media yang digunakan pada saat 

pembelajaran 

2) Antusias siswa dalam 

menggunakan media pembelajaran  

(Sumber: Suryani, 2018: 216)  

 

 

 



44 

 

 

 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara digunakan oleh peneliti pada saat melakukan 

wawancara untuk menggali informasi dari guru kelas IV. Wawancara 

terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu pada tema 

yang dikembangkan oleh peneliti.   

Tabel 3.2 Kisi-kisi wawancara guru kelas IV    

No  Aspek  Indikator  

1. Kurikulum 2013 4) Penerapan kurikulum di sekolah 

5) Penerapan pembelajaran tematik pada 

kelas IV 

6) Kendala penerapan pembelajaran 

Kurikulum 2013 

2. Pembelajaran  3) Materi yang dipelajari pada kelas IV 

4) Kendala yang dialami siswa pada 

pembelajaran 

3.  Media pembelajaran   1) Penggunaan media dalam pembelajaran 

sebelumnya 

2) Jenis media yang digunakan di sekolah 

3) Pentinnya penggunaan media 

pembelajaran 

4) Media pembelajaran alat peraga  

(Sumber: Suryani, 2018: 216)  

 

3. Angket Validasi  

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan 

angket. “Angket berisi seperangkat pertanyaan tertulis yang dijawab oleh 

responden” (Sugiyono, 2017:199). Angket pada validasi media ini 

ditujukan kepada tim ahli yang memberikan validasi terhadap media yang 

dikembangkan. Hasil dari angket tersebut dijadikan acuan apakah media 

yang dikembangkan sudah baik atau belum baik secara bentuk,isi dan 

kelayakan media.  
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media   

No  Aspek  Indikator  

1. Desain media 1) Keaslian tampilan media 

2) Kemenarikan tampilan media 

3) Media aman untuk digunakan 

4) Media mudah untuk digunakan 

5) Media tidak mudah rusak 

6) Media mudah untuk dipindahkan 

2.  Warna media  1) Warna media menarik untuk dilihat 

2) Warna media sesuai dengan benda asli 

3) Kombinasi warna media sesuai 

3. Petunjuk penggunaan  1) Petunjuk penggunaan media mudah dipahami 

2) Bahasa yang digunakan dalam buku panduan mudah 

dipahami 

3) Media mudah untuk dioperasikan  

4. Grafis  1) Gambar pada tampilan awal media menarik 

2) Pemilihan jenis huruf mendukung media menjadi lebih 

menarik  

3) Penyajian materi jelas dan mudah dipahami 

(Sumber: Suryani, 2018: 214)  

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi  

No  Aspek  Indikator  

1. Kurikulum  1) Materi pada media sudah sesuai dengan Kompetensi 

Dasar dan Indikator 

2) Media relevan dengan materi yang harus dipelajari 

3) Pada materi terdapat tujuan dan manfaat pembelajaran 

2.  Isi materi  1) Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti 

2) Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar 

3) Isi materi sudah sesuai dengan konsep materi yang 

benar 

4) Isi materi mudah dipahami 

5) Isi materi sesuai dengan jenjang pendidikan 

6) Isi materi relevan 

3. Aspek penyajian   1) Penyajian materi dilakukan secara runtut  

2) Penyajian materi mendukung siswa untuk aktif dalam 

menggunakan media pembelajaran 

3) Penyajian media menarik dan proporsional  

4. Pembelajaran  1) Materi pada media bisa digunakan untuk individu dan 

kelompok 

2) Penggunaan media pada materi menarik 

(Sumber: Suryani, 2018: 216)  
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4. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa adalah angket yang digunakan oleh peneliti agar 

peneliti mengetahui respon siswa terhadap media yang sedang 

dikembangkan. Angket diisi oleh siswa setelah siswa mencoba untuk 

menggunakan media pada saat uji coba. Dari angket tersebut peneliti 

mendapatkan data terkait tingkat penguasaan materi siswa melalui 

penggunaan media yang sedang dikembangkan. Melalui media tersebut 

apakah siswa lebih mudah memahami materi atau semakin tidak mengerti. 

Apabila masih ada kendala dan kekurangan maka dari data respon siswa 

tersebut peneliti merevisi media menjadi media yang lebih sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan di lapangan.  

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Respon Siswa 

No  Aspek  Indikator  

1. Desain media 1) Media memiliki bentuk yang menarik 

2) Media memiliki warna yang menarik 

3) Media mudah dipindahkan 

2.  Penggunaan media 1) Media memiliki petunjuk penggunaan yang mudah 

dipahami 

2) Media mudah digunakan dalam pembelajaran 

3) Media menarik untuk materi yang dipelajari 

3. Respon penggunaan media 1) Dengan penggunaan media belajar menjadi lebih 

menarik 

2) Dengan menggunakan media, materi lebih mudah 

dipahami 

3) Dengan menggunakan media, belajar menjadi tidak 

mudah bosan 

4) Dengan menggunakan media membuat belajar 

menjadi lebih bersemangat 

5) Dengan menggunakan media, dapat memotivasi 

untuk belajar  

6) Dengan menggunakan media, ada banyak materi 

yang didapatkan 

(Sumber: Suryani, 2018: 217)  
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan untuk mengolah data-data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari 

penelitian yang dilakukan sudah tercapai atau belum (Arikunto, 2010: 126). 

Teknik analisis data harus sesuai dengan apa yang diteliti, karena proses 

analisis ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui arti dari data-

data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif 

dan analisis kuantitatif.  

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data deskriptif kualitatif didapatkan pada saat awal observasi, setelah 

turun lapang dan setelah dari lapang. Analisis ini digunakan untuk 

mengolah hasil wawancara tidak terstruktur dan terstruktur serta angket 

berupa kritik dan saran dari responden serta hasil pengamatan peneliti pada 

saat melakukan uji coba media sekala kecil dan uji coba sekala besar. Data 

ini berisi tentang aktivitas pembelajaran siswa, kendala-kendala yang 

dialami siswa, aktivitas siswa dalam kelompok belajar, dan presentasi 

siswa.  

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data dari hasil angket. 

Hasil data dari angket menyatakan gambaran penggunaan media 

pembelajaran dalam membantu siswa dalam pembelajaran. Analisis 

kuantitatif ini didapatkan dari angket validasi media dan angket respon 

siswa sebagai berikut: 
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3. Analisis Data Angket Validasi 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Jawaban yang 

diberikan oleh responden terbatas pada pilihan yang sudah ditentukan oleh 

peneliti. Angket validasi dianalisis menggunakan skala Likert yaitu  

digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi yang mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2017:134).  

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1. Skor 4 Setuju/ positif/ sering/ baik 

2. Skor 3 Ragu-ragu/ negatif/ kadang-kadang/ tidak baik 

3. Skor 2 Tidak setuju/ negatif/ kadang-kadang/ tidak baik  

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat negatif/ tidak pernah/ sangat tidak baik 

(Sumber: Sugiyono, 2017: 135) 

Uji angket validasi ahli dalam pembelajaran tematik ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor yang diberikan 

oleh validator (∑×) dengan jumlah skor yang ditetapkan di 

dalam angket validitas media pembelajaran (Sumber: Sugiyono, 

2017: 137). 

  
  

 
      

Keterangan: 

P = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga 

mencapai bilangan bulat) 

∑x = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan 

yang terpilih 

n = jumlah skor maksimal  
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Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi  

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 75,01-100,00% Sangat baik Sangat layak 

2. 50,01-75,00% Baik Layak 

3. 25,01-50,00% tidak baik Tidak layak 

4. 00,00-25,00% Sangat tidak baik baik Sangat tidak layak 

(Sumber : Arikunto, 2010:35) 

Sebuah media pembelajaran yang dikembangkan dikatakan 

layak digunakan sebagai media pembelajaran apabila presentase 

yang diperoleh dari proses validitas lebih dari 50% (Sumber: 

Sugiyono, 2017: 137). 

4. Analisis Data Respon Siswa 

Analisis data respon siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan. Analisis yang digunakan adalah 

analisis skala Likert. Hasil dari respon siswa dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dan revisi dari pengembangan media.   

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

1. Skor 4 Setuju/ sangat positif/ selalu/ sangat baik 

2. Skor 3 Ragu-ragu/ positif/ sering/ baik 

3. Skor 2 Tidak setuju/ negatif/ kadang-kadang/ tidak baik  

4. Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat negatif/ tidak pernah/ sangat tidak baik 

(Sumber: Sugiyono, 2017: 135) 

Uji angket validasi ahli dalam pembelajaran tematik ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor yang diberikan 

oleh validator (∑×) dengan jumlah skor yang ditetapkan di 

dalam angket validitas media pembelajaran (Sumber: Sugiyono, 

2017: 137).  
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Keterangan: 

P = Presentase skor  

∑x = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan 

yang terpilih 

n = jumlah skor maksimal  

Tabel 3.9 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 75,01-100,00% Sangat baik Sangat layak 

2. 50,01-75,00% Baik Layak 

3. 25,01-50,00% tidak baik Tidak layak 

4. 00,00-25,00% Sangat tidak baik baik Sangat tidak layak 

(Sumber : Arikunto, 2010:35) 




