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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat di pertanggungjawabkan (Nana, 

2013:164). Menurut Sugiyono (2012:407), penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa jenis penelitian dan pengembangan merupakan jenis 

penelitian yang dapat menyempurnakan sebuah produk dan produk 

tersebut di ujicoba agar dapat diketahui keeektifan dari produk yang 

dihasilkan.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SDN Wonojati 

Pasuruan, peneliti mengembangkan Media PH (Penggolongan Hewan) 

berdasarkan jenis makanan pada kelas IV dengan menggunakan model 

penelitian dan pengembangan ADDIE. Model ADDIE dikembangkan oleh 

Reiser dan Mollenda (1990) yaitu untuk menjadi pedoman dalam 

membangun perangkat dan infrastruktur program pembelajaran yang 

efektif, dinamis dan mendukung kinerja pembelajaran itu sendiri. Model 

ADDIE merupakan salah satu model dalam penelitian yang memiliki 
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prosedural sederhana dan mudah untuk memproduksi bahan ajar, untuk 

pelatian jangka pendek. Model ADDIE memiliki 5 tahap dan masing-

masing huruf tersebut merupakan runtutan tahap yang dilaksanakan 

meliputi analysis, design, development, implementation dan evaluation. 

(Hasyim, 2016:98) 

1. Analysis, yaitu Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan 

solusi yang tepat mencakup indentifikasi masalah, analisa tugas, dan 

analisis kebutuhan. 

2. Design, yaitu mencakup pengembangan tujuan, item tes dan strategi 

pembelajaran. Melakukan kegiatan perencanaan, membuat rancangan 

atau tindakan untuk menyelesaikan masalah. 

3. Development, yaitu memproduksi media dan bahan ajar yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran. Memilih dan mengkombinasikan 

media terbaik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

4. Implementation, yaitu melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan 

desain. Tahap untuk menerapkan media yang telah dirancang dan 

sebagai bentuk realisasi dari desain media. Selain itu tahap ini 

diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran serta sebagai pemecahan masalah dalam pembelajaran 

tersebut.  

5. Evaluation, merupakan tahap evaluasi produk pengembangan dan 

evaluasi hasil belajar. Tahap ini akan dilaksanakan dua macam tes 

yakni tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif merupakan kegiatan 

evaluasi pada setiap tahap-tahap pengembangan produk sehingga 
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berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan produk dengan sebaik-

baiknya. Tes sumatif akan dilaksanakan pada tahap implementasi 

produk untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan adanya tes 

sebelum menggunakan produk yang dikembangkan atau disebut 

pretest dan tes sesudah menggunakan produk yang dikembangakan 

atau disebut posttest. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih model penelitian dan 

pengembangan ADDIE karena model ini memiliki metode yang simpel 

tetapi menyeluruh dan lengkap. Selain itu, kelima tahapan yang dimiliki 

model ADDIE ini diyakini oleh peneliti mampu mewujudkan sebuah  

pengembangan produk dengan sebaik-baiknya dan dapat membuktikan 

kelayakan dan keefektifan produk yang sedang dikembangkan peneliti 

dengan adanya evaluasi pada setiap tahap pengembangan. 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian ADDIE memiliki tahap yang akan ditunjukkan pada 

gambar, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur model penelitian dan pengembangan ADDIE 

 

Analyze 

Design 

Development 

Implementation Evaluation 
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1. Tahap Analysis 

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengidentifikasi masalah yang dialami di kelas IV SDN Wonojati 

Pasuruan pada tanggal 26 Oktober 2018. Peneliti menemukan beberapa 

kendala dan masalah pada pelaksanaan pembelajaran pada saat itu. 

Masalah yang ditemukan peneliti terkait dengan metode yang 

digunakan oleh guru merupakan metode yang prosentasenya sangat 

tinggi yaitu secara verbal. Dampak dari penggunaan metode tersebut 

membuat siswa kesulitan dalam memahami materi. Minimnya 

ketersediaan media dan kurangnya penggunaan media yang sesuai 

mempengaruhi kemudahan siswa memahami materi dan minat belajar 

siswa rendah karena siswa hanya meraba atau berangan-angan tentang 

materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan bukan 

mendapatkan pengalaman belajar konkrit.  

Berdasarkan kesulitan yang ditemukan dalam observasi,  

peneliti menganalisa bahwa dalam pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas IV siswa membutuhkan media pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran untuk memudahkan pemahaman materi. Materi yang 

disampaikan dapat membuat siswa berpikir dan belajar konkrit bukan 

membuat siswa hanya mengenal teori dan berangan-angan terutama 

materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan Mata 

Pelajaran IPA. Berpikir dan belajar konkrit tersebut diperoleh melalui 

media tiga dimensi yang terdapat gambar-gambar hewan dan disajikan 

secara menarik agar siswa dapat belajar secara menyenangkan dan 

Jenis penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan ADDIE  
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meningkatkan minat belajar. Media tersebut juga merupakan suatu hal 

yang baru dalam kelas IV sebagai bentuk inovasi media. Implementasi 

dari siswa memperoleh pengalamannya sendiri.   

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan diatas peneliti 

melakukan penelitian berjudul pengembangan media PH 

(Penggolongan Hewan) berdasarkan jenis makanan mata pelajaran IPA 

kelas IV. Media PH ini merupakan media yang akan dikembangkan 

oleh peneliti dengan memperhatikan kebutuhan siswa yakni media 

yang diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi. Media dapat membuat 

siswa belajar secara konkrit dengan tersedianya gambar-gambar hewan 

dalam setiap kotak. Setiap kotak dilengkapi dengan satu lampu. Lampu 

secara keseluruhan memiliki 3 macam warna cahaya yakni kuning, 

merah dan hijau. Lampu tersebut berfungsi  sebagai petunjuk siswa 

untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan 

diletakkan pada kotak yang memiliki warna sama sehingga siswa 

memperoleh pengalaman belajar dan mudah untuk memahami materi 

dengan sendirinya dari pemecahan masalah yang dilakukan nantinya. 

Selain itu fungsinya memberikan kemenarikan kepada siswa agar 

dapat belajar secara menyenangkan dan menimbulkan minat belajar.  

2. Tahap Design 

Peneliti membuat rancangan berdasarkan analisa kebutuhan di 

kelas IV yaitu pengembangan media PH (Penggolongan Hewan) 

berdasarkan jenis makanan dan disusun sedemikian rupa serta secara 

detail. Media PH terbuat dari bahan dasar kayu. Media PH memiliki 
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sifat 3 dimensi karena media ini memiliki bentuk yang dapat di 

pandang dari arah mana saja serta masuk dalam klasifikasi media 

berdasarkan ciptaannya yaitu media yang dirancang secara khusus. 

Media PH memiliki ukuran ± 65x65 cm dan berbentuk seperti tingkat. 

Jumlah tingkatnya adalah 3 dan masing-masing baris memiliki 4 sekat 

berbentuk kotak sehingga total dari kotak tersebut adalah 12 yang 

digunakan sebagai tempat akrilik diletakkan. Fungsi dari akrilik 

tersebut yaitu sebagai penutup kotak yang sebelumnya telah ditempel 

gambar hewan. Media PH dilengkapi dengan lampu-lampu yang 

memancarkan warna berbeda yakni kuning, merah dan hijau. Setiap 

kotak memiliki satu lampu. Lampu diletakkan secara acak yang telah 

dipertimbangkan dari segi fungsi dan kemenarikan media tersebut. 

Media PH (Penggolongan Hewan) dilengkapi dengan tombol yang 

dapat digunakan untuk menyalakan lampu sehingga gambar memiliki 

warna cahaya sesuai dengan lampu yang terdapat pada kotak tersebut. 

3. Tahap Development 

Tahap untuk merealisasikan rancangan yang disusun dengan 

melaksanakan pembuatan produk sesuai dengan analisa kebutuhan di 

kelas IV SDN Wonojati Pasuruan. Diawali dengan menentukan ukuran 

dari bentuk media yang dikembangkan, mempersiapkan segala 

kebutuhan seperti kayu, akrilik, lampu, dan gambar serta  memulai 

proses penciptaan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan validasi 

terhadap produk yang dikembangkan kepada ahli validasi media dan 

ahli validasi materi yang sesuai dengan kriteria validator. 
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4. Tahap Implementation 

Tahap yang dilakukan peneliti setelah mengetahui hasil dari ahli 

validasi mengenai kritik dan saran yang diberikan terhadap media yang 

dikembangkan. Apabila media yang dikembangkan telah dinyatakan 

layak atau sesuai maka peneliti akan mulai untuk menggunakan media 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas IV SDN Wonojati 

Pasuruan. Media akan digunakan secara berkelompok dan secara 

bergantian dengan masing-masing kelompok berjumlah 5-6 siswa. 

Dalam pelaksanaannya, setiap kelompok akan diberikan waktu untuk 

mengidentifikasi hewan apa saja sesuai dengan ciri-ciri penggolongan 

hewan berdasarkan jenis makanan dan kemudian kelompok harus 

meletakkan hewan pada kotak yang memiliki warna lampu sama sesuai 

dengan ciri-cirinya. Setelah itu, siswa harus mempresentasikan lembar 

kerja kelompok di depan kelas. Kelompok yang mampu menjawab 

dengan benar dan total waktu tercepat maka dapat dinyatakan sebagai 

pemenang. 

5. Tahap Evaluation 

Tahap untuk mengetahui hasil dari penerapan media pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan sebagai tahap untuk 

menunjukkan kebermanfaatan media kepada peneliti apakah sesuai 

dengan harapan siswa maupun guru.  Data yang diperoleh akan di 

analisis menjadi dua macam yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari angket respon guru dan siswa, kritik dan 

saran dari validasi produk dan materi kepada ahli validasi sedangkan 
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data kuantitatif diperoleh dari validasi produk dan materi serta hasil 

belajar siswa yakni melalui pretest dan posttest.  Kedua macam data ini 

merupakan bagian dari tes yang dilaksanakan pada tahap evaluasi yaitu 

tes formatif dan sumatif. Tes formatif dilaksanakan pada setiap tahap-

tahap pengembangan sehingga peneliti dapat mempertimbangkan dan 

menentukan keputusan demi terciptanya produk dengan sebaik-

baiknya dari segi keefektifan, kemenarikan dan sesuai dengan analisa 

kebutuhan siswa kelas IV. Tes sumatif dilaksanakan pada saat 

penerapan produk yang dikembangkan. Prestest dan postest yaitu suatu 

kegiatan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang merupakan bagian 

dari tes sumatif ini. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dan pengembangan ini di SDN Wonojati 

Pasuruan Jl. Raya Gondangwetan No.03 Kecamatan Gondangwetan 

Kabupaten Pasuruan dengan subjek penelitian kelas IV yang  berjumlah 40 

siswa. Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019 semester 

genap yakni bulan Mei 2019.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain 

observasi, wawancara, dokumentasi serta tes. 
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1. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui keadaan lapangan secara langsung tentang 

pelaksanaan pembelajaran IPA penggolongan hewan berdasarkan 

makanannya yang meliputi ketersediaan dan penggunaan media 

pembelajaran,  penggunaan metode dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, kesulitan yang dialami siswa dan digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan data terkait analisis kebutuhan di kelas tersebut.  

Observasi dilakukan untuk kelas IV SDN Wonojati Pasuruan dengan 

jumlah 40 siswa.  

2. Wawancara 

Teknik yang digunakan peneliti untuk wawancara dengan siswa 

kelas IV SDN Wonojati Pasuruan dengan jumlah 40 siswa yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi ketersediaan media 

pembelajaran yang digunakan serta penggunaan metode dalam 

menyampaikan materi pembelajaran serta untuk mengetahui kesulitan 

yang dialami siswa. Selain itu wawancara juga berfungsi untuk 

menjawab analisis kebutuhan di kelas IV. Wawancara dilakukan 

kepada beberapa sumber yaitu guru kelas dan siswa.  

3. Dokumentasi 

Teknik dalam sebuah penelitian yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data pendukung. Data pendukung tersebut berupa 

foto tentang proses pelaksanaan pembelajaran IPA materi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya di kelas IV SDN 
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Wonojati Pasuruan dengan jumlah 40 siswa. Pernyataan peneliti 

diperkuat oleh pendapat Sukmadinata (2013:221) bahwa dokumentasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini 

digunakan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung dalam 

jangka waktu yang telah direncanakan. 

4. Angket/Kuesioner 

Angket digunakan oleh peneliti sebagai pengumpul data mengenai 

kelayakan media dalam pembelajaran dan untuk mengetahui 

kemenarikan serta kebermanfaatan dalam pembelajaran. Dengan hal 

ini untuk mengetahui kelayakan media tersebut angket diberikan 

kepada ahli validasi media dan ahli validasi materi agar diberikan 

kritik,saran serta penilaian. Angket yang digunakan untuk mengetahui 

kemenarikan serta kebermanfaatan media diberikan kepada guru kelas 

dan siswa kelas IV SDN Wonojati Pasuruan berupa angket respon.  

5. Tes 

Teknik ini digunakan peneliti sebagai alat untuk memperoleh hasil 

terkait keefektifan produk yang ditunjukkan oleh hasil belajar siswa. 

Tes dilakukan oleh siswa kelas IV SDN Wonojati Pasuruan dengan 

jumlah 40 siswa. Peneliti memberikan tes kepada siswa sebanyak 2 

kali yaitu pretest dan posttest. Pretest merupakan tes yang dilakukan 

pada awal pembelajaran sebelum siswa menggunakan media PH dan 

Postest dilaksanakan setelah siswa menggunakan media PH 

(Penggolongan Hewan) berdasarkan jenis makanan. Kompetensi Dasar 
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(KD) penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu KD 

3.2. Peneliti mengembangkan KD menjadi tiga indikator yaitu 

menyebutkan ciri-ciri hewan berdasarkan makanannya, menyebutkan 

hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya dan mengelompokkan 

hewan berdasarkan makanannya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, kisi-kisi angket dan kisi-kisi 

soal tes. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan peneliti meliputi ketersediaan dan 

penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, kesulitan yang dialami siswa dan 

digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait analisis 

kebutuhan di kelas tersebut. Kisi-kisi dari pedoman observasi yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi 

No Aspek Indikator 

1 Ketersediaan media pembelajaran 

IPA 

Adanya media yang digunakan 

pada kegiatan pembelajaran. 

2 Penggunaan media Kelayakan media yang digunakan 

Guru menguasai cara 

menggunakan media 

pembelajaran 

Guru menyampaikan cara 

penggunaan media terhadap 

siswa 
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No Aspek Indikator 

3 Penggunaan metode pembelajaran Metode yang digunakan oleh 

guru 

4 Kesulitan belajar yang dialami 

siswa 

Kesulitan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA 

 (Sumber: peneliti) 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan ketersediaan media pembelajaran 

yang digunakan serta penggunaan metode dalam menyampaikan 

materi pembelajaran serta untuk mengetahui kesulitan yang dialami 

siswa. Kisi-kisi dari pedoman observasi yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancara guru 

No Aspek Indikator 

1 Ketersediaan media pembelajaran 

IPA 

Adanya media yang digunakan 

pada kegiatan pembelajaran. 

2 Penggunaan media Guru menguasai cara 

menggunakan media 

pembelajaran 

Guru menyampaikan cara 

penggunaan media terhadap siswa 

3 Penggunaan metode pembelajaran Metode yang digunakan oleh guru 

4 Kesulitan belajar yang dialami 

siswa 

Kesulitan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA 

5 Karakteristik siswa kelas IV Macam-macam karakteristik 

siswa kelas IV 

6  Harapan guru terhadap media Bagaiamana media yang 

diharapakan sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas IV 

(Sumber: peneliti) 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman wawancara siswa 

No Aspek Indikator 

1 Penggunaan media Adanya media yang digunakan 

pada kegiatan pembelajaran 

Guru menyampaikan cara 

penggunaan media terhadap siswa 

Media yang diharapkan siswa 

2 Penggunaan metode pembelajaran Metode yang digunakan oleh guru 

3 Kesulitan belajar yang dialami 

siswa 

Kesulitan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA 

4 Pembelajaran  Pembelajaran yang diharapkan 

siswa 

 (Sumber: peneliti) 

 

 

 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman ini digunakan peneliti untuk mengambil beberapa data 

pendukung yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kisi-kisi 

pedoman yang disusun yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi pedoman dokumentasi 

No Aspek Indikator 

1 Pelaksanaan pembelajaran Foto suasana kelas 

Foto penggunaan media 

pembelajaran 

2 Penilaian  Foto pretest dan posttest meliputi 

kegiatan tes dilaksanakan dan 

hasil belajar 

(Sumber: peneliti) 

 

4. Angket/kuesioner 

Angket yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi beberapa macam 

yakni angket yang diberikan kepada ahli validasi materi dan ahli 

validasi media serta angket respon siswa dan angket respon guru. Ahli 
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validasi materi dan validasi media memiliki kriteria. Angket yang 

diberikan kepada ahli digunakan untuk mengetahui kelayakan dari 

media, sedangkan angket respon guru dan siswa bertujuan untuk 

mengetahui kemenarikan media. Kisi-kisi angket validasi ahli materi, 

angket validasi ahli media, respon siswa, respon guru dan kriteria 

validator adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi angket validasi ahli materi 

No Aspek Indikator 

1 Isi Kesesuaian standar kompetensi terhadap 

materi 

Kesesuain kompetensi dasar terhdap materi 

Kesesuaian indikator terhadap materi 

Kesesuaian tujuan dengan materi 

Materi sesuai dengan kemampuan siswa 

Materi mudah dipahamioleh siswa 

Gambar disajikan sesuai dengan kehidupan 

siswa sehari-hari 

2 Bahasa Bahasa yang digunakan jelas dan mudah 

dipahami 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa kela IV 

 (Sumber: peneliti) 

Tabel 3.6 Kisi-kisi angket validasi ahli media 

No Aspek Indikator 

1 Tampilan  Media memiliki tampilan yang menarik 

Tampilan dapat menstimulus siswa agar 

tertarik mengikuti pembelajaran 

Media memiliki kombinasi warna yang cocok 

Konsentrasi siswa tidak terganggu oleh warna 

pada media 

Media udah digunakan oleh siswa 
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No Aspek Indikator 

2 Konten  Kessuaian media dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian media dengan karakteristik siswa 

3 Fungsi  Media memberikan kemudahan bagi gur 

menyampaikan materi dalam pembelajaran 

Media dapat meningkatkan minat siswa 

Kemampuan media untuk menciptakan rasa 

senang peserta didik 

Siswa memperoleh pengalaman belajar dari 

media 

4 Kekuatan Media dapat digunakan dalam waktu yang 

lama 

Media bersifat fleksibel (mudah dibawa dan 

dipindahkan) 

(Sumber: peneliti) 

 

Tabel 3.7 Kriteria validator 

No Bidang keahlian Kriteria 

1 Validator ahli media 

pembelajaran 

Memiliki keterampilan di bidang media 

pembelajaran 

Tingkat akademik minimal S-2 pendidikan 

2 Validator ahli materi Memiliki kemampuan dan pengetahuan di 

bidang pembelajaran 

Tingkat akademik minimal S-2 pendidikan 

 (Sumber: peneliti) 

Tabel 3.8 Kisi-kisi angket respon siswa 

No Aspek Indikator 

1 Tampilan media PH 

(Penggolongan Hewan) 

Tampilan menarik 

Tampilan dapat menstimulus siswa 

Media dapat dilihat dari berbagai arah 

Warna yang disajikan menarik 

Gambar yang disajikan menarik 

2 Kebermanfaatan media Memotivasi siswa untuk belajar 

Meningkatkan minat belajar 

Membuat belajar secara menyenangkan 

(Sumber: peneliti) 
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Tabel 3.9 Kisi-kisi angket respon guru 

No Aspek Indikator 

1 Tampilan media PH 

(Penggolongan Hewan) 

Tampilan menarik 

Tampilan dapat menstimulus siswa 

Media dapat dilihat dari berbagai arah 

Warna yang disajikan menarik 

Gambar yang disajikan menarik 

2 Kebermanfaatan media Alat bantu pembelajaran 

Memudahkan guru dalam penyampaian 

materi 

Memotivasi siswa untuk belajar 

Meningkatkan minat belajar 

Membuat belajar secara menyenangkan 

(Sumber: peneliti) 

 

 

5. Lembar Soal Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui keefektifan media yang dikembangkan dan data 

tersebut diperoleh melalui hasil dari menjawab pertanyaan yang 

terdapat di lembar soal tes. Kisi-kisi soal tes sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kisi-kisi soal tes 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor Item 

3.2 Menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanan 

3.2.1 Menyebutkan ciri-ciri hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

3.2.2 Menyebutkan hewan-hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

3.2.3 Mengelompokkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

1,5,9 

 

3,4,7,10 

 

2,6,8 

(Sumber: peneliti) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik nalisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data yang 

diperoleh dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, antara 

lain:  

1. Analisis Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2011:7) data kualitatif merupakan data yang 

berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar 

dan foto. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk 

mengolah data yang diperoleh dari beberapa kegiatan dalam penelitian. 

Dalam hal ini data kualitatif yang diperoleh peneliti dari berbagai 

teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi akan menjadi bahan untuk diolah sesuai dengan prosedur 

dan kebutuhan penelitian. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang bersifat angka. Menurut 

Wina (2002:296) bagi data yang bersifat kuantitaif (numerical) tentu 

saja analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan 

ukuran-ukuran statistik. Data kuantitatif diperoleh dari angket validasi 

ahli media, angket validasi ahli materi, angket respon guru dan angket 

respon siswa untuk mengetahui kelayakan, kemenarikan dan 

kebermanfaatan media. Angket validasi ahli dan angket respon  

menggunakan skala likert yang memiliki skor 1-4 dan terbagi menjadi 

beberapa kategori.  
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Tabel 3.11 Skala Likert 

Skor Kriteria 

4 Jika jawaban sangat setuju/selalu 

3 Jika jawaban setuju/sering 

2 Jika jawaban tidak setuju/jarang 

1 Jika jawaban sangat tidak setuju/tidak 

pernah 

(Sumber: Arikunto, 2013:146) 

 

Skor yang diperoleh dari tiap-tiap angket akan dihitung dengan 

menggunukan rumus untuk mencari frekuensi relatif (persentase) 

sebagai berikut: 

P=  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

Sumber : Sudijono (dalam Safrudin 2016:31) 

Keterangan: 

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

n = Jumlah frekuensi keseluruhan 

p = Persentase 

Setelah mendapatkan angka presentase, peneliti akan 

menyimpulkan hasilnya sesuai dengan kriteria validitas, yaitu: 

Tabel 3.12 kriteria validasi ahli 

Tingkat 

Pencapaian 

Tingkat Validitas 

81-100% Sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi 

61-80% Valid atau dapat digunakan namun perlu revisi 

kecil 

41-60% Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan 

21-40% Tidak valid, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar.  

00%-20% Sangat tidak valid atau tidak boleh 

dipergunakan 

(Sumber: Sa’dun Akbar, 2013:42) 



50 
 

 
 

 

G. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

keefektifan suatu produk atau media yang sedang dikembangkan. Oleh 

karena itu peneliti menggunakan uji efektivitas ini dengan memberikan tes 

kepada siswa. Tes tersebut berupa Pretest dan Posttest sehingga hasil dari 

tes tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui keefektifan produk 

dalam hal ini yaitu media PH (Penggolongan Hewan) berdasarkan jenis 

makanan mata pelajaran IPA kelas IV. Soal pretest dan posttest adalah soal 

yang telah dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan KD 3.2 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan pada kelas IV sekolah 

dasar. Uji efektivitas ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan 

one grup pretest-postest design, yaitu: 

 

 

 

Variabel bebas perlakuan  : Media PH (Penggolongan Hewan)  

       berdasarkan jenis makanan mata Pelajaran  

       IPA 

Variabel terikat   : Hasil belajar siswa 

O1    : Skor pretest 

O2    : Skor postest 

X    : Pembelajaran menggunakan media PH  

      (Penggolongan Hewan) berdasarkan jenis  

      makanan mata pelajaran IPA 

 

O1    X    O2 
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Jika hasil dari tes yang telah dilakukan sebelum menggunakan 

media dan setelah menggunakan media terdapat perbedaan dan terjadi 

kenaikan maka media yang sedang dikembangkan dapat dikatakan efektif. 

 

 

 

 

 

 


