
 
 

29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Metode penelitian dan pengembangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian Research and Development (R&D) atau biasa 

disebut dengan penelitian pengembangan. Sugiyono (2017:407) menjelaskan 

bahwa penelitian Research and Development (R&D) merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Pada penelitian dan pengembangan ini, akan menghasilkan 

sebuah produk yaitu media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) materi aksara Jawa 

siswa kelas 3 sekolah dasar. 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang akan digunakan peneliti pada 

media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) yaitu model ADDIE. Model ADDIE 

dipilih oleh peneliti karena model ini memiliki tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangan sebuah produk pengembangan, 

misalnya media pembelajaran. Selain itu, menurut Tegeh, dkk (2014:40.41) 

menjelaskan bahwa model ADDIE memberikan peluang dalam melakukan 

evaluasi terhadap aktivitas pengembangan di setiap tahap. Adanya evaluasi pada 

setiap tahapan untuk meminimalisir tingkat kekurangan produk di tahap akhir 

model ini. 
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Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran yang 

sistematis. Model ini terdiri dari 5 tahapan yaitu (1)Analisis (Analyze); 

(2)Perancangan (Design); (3)Pengembangan (Development); (4)Implementasi 

(Implementation); dan (5)Evaluasi (Evaluation). Tahapan tersebut tersusun secara 

sistematis guna untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Secara umum model ADDIE digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan ADDIE Model 

Sumber: Anglada dalam Tegeh dkk (2014:42) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan media pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa menggunakan model ADDIE. Model 

ADDIE memiliki 5 tahapan yaitu (1) Analisis (Analyze); (2) Perancangan 

(Design); (3) Pengembangan (Development); (4) Implementasi (Implementation); 

dan (5) Evaluasi (Evaluation). Berdasarkan 5 tahapan tersebut adapun prosedur 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Analyze 

Design 

Develop 

Implement Evaluate 



31 
 

 
 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis peneliti melakukan analisis kebutuhan tentang 

permasalahan pembelajaran aksara Jawa di SDN Dadaprejo 02 Batu dan SDN 

Girimoyo 02 Malang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 

bahasa Jawa kelas III di SDN Dadaprejo 02 Batu pada tanggal 19 November 2018 

dan di SDN Girimoyo 02 Malang  pada tanggal 04 Januari 2019, diketahui bahwa: 

1) media yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran aksara Jawa masih 

terbatas yaitu berupa tabel gambar aksara Jawa; 2) proses pembelajaran aksara 

Jawa hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan; 3) sumber belajar 

yang digunakan berupa LKS. 

Guru bahasa Jawa kelas III di kedua sekolah tersebut juga mengatakan 

bahwa belum pernah ada inovasi ataupun melakukan inovasi pada pembelajaran 

bahasa Jawa. Hal tersebut akan membuat kemampuan siswa kurang dalam 

membaca tulisan aksara Jawa. Dengan demikian, media yang selama ini 

digunakan oleh guru belum dapat mendukung pembelajaran aksara Jawa, 

sehinggan dibutuhkan media dengan kualitas audio visual untuk mendukung 

pembelajaran aksara Jawa. Berdasarkan pernyataan di atas, maka pengembangan 

media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan pembelajaran aksara Jawa yang ada di SDN Dadaprejo 02 Batu dan 

SDN Girimoyo 02 Malang pada kelas III sekolah dasar. 

2. Tahap II Desain(Design) 

Pada tahap desain ini merupakan tahap membuat rancangan kerangka 

media pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti. Tahap perancangan 

dilakukan dengan acuan sebagai berikut: 1) menentukan kompetensi dasar (KD); 
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2) membuat konsep rancangan koper yang didalamnya terdapat huruf Aksara 

Jawa; 3) menyusun instrument untuk validasi media yaitu kepada ahli media, ahli 

materi dan ahli pembelajaran; 4) menyusun instrumen untuk menilai kelayakan 

media pembelajaran. 

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan ini, rancangan media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa) pada tahap sebelumnya akan dikembangkan oleh peneliti. Peneliti 

akan mengubah rancangan atau desain menjadi bentuk fisik. Dengan kata lain 

tahap pengembangan adalah tahap produksi media. Media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa) yang sudah jadi atau diproduksiakan akan dilakukan validasi oleh 

ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. Tujuan dilakukannya validasi yaitu 

untuk mengetahui kelayakan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) sebelum 

diujicobakan. Hasil validasi oleh para ahli akan digunakan sebagai revisi formatif 

untuk perbaikan pengembangan media. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini, media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) akan diuji 

kelayakannya  dengan melakukan implementasi di SDN Dadaprejo 02 Batu dan di 

SDN Girimoyo 02 Malang. Hal tersebut merupakan langkah yang nyata untuk 

menerapkan produk pengembangan media. Proses pembelajaran selesai, peneliti 

akan menyebarkan angket kepada siswa untuk menilai kelayakan media 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa). Langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan 

analisis data. 
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5. Tahap V Evaluasi (Evaluation)  

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari model ADDIE. Evaluasi 

terbagi menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

formatif merupakan evaluasi yang dilakukan selama proses pengembangan media. 

Evaluasi formatif ini akan dilakukan revisi oleh ahli validasi media, materi dan 

pembelajaran.  Sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang akan 

dilakukan pada akhir tahapan untuk mengetahui pegaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa. Jadi, pada penelitian pengembangan media ini peneliti menggunakan 

evaluasi formatif . 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Girimoyo 02 pada siswa kelas III 

yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 37 Rt. 16 Rw.4 Dusun Ngambon, 

Desa/Kelurahan Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten/Kota Malang dan 

di SDN Dadaprejo 02 pada siswa kelas III yang beralamat di Jl. Martorejo, 

Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Waktu penelitian akan dilaksanakan 

pada semester II (genap) pada tahun 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

pengembangan ini yaitu dengan observasi, wawancara, kuesioner (angket) dan 

dokumentasi. Penjelasan dari teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi  

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi terstruktur. 

Sugiyono (2013:205) menjelaskan bahwa observasi terstruktur merupakan 

observasi yang didesain secara terstruktur atau sistematis menyangkut  apa yang 

akan diamati, kapan dan di  mana tempatnya. Observasi dilakukan pada tanggal 

19 November 2018 di SDN Dadaprejo 02 Batu dan pada tanggal 04 Januari 2019 

di SDN Girimoyo 02 Malang untuk mengetahui analisis kebutuhan yang terdapat 

di sekolah tersebut, peneliti juga mengamati sarana serta prasarana yang ada di 

sekolah tersebut dan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. 

Observasi selanjutnya akan dilakukan peneliti di SDN Dadaprejo 02 Batu dan 

SDN Girimoyo 02 Malang pada kelas III ketika proses pembelajaran 

menggunakan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) materi aksara Jawa. Jadi, 

terdapat dua tahap dalam observasi yaitu yang pertama observasi tahap pertama 

analisis kebutuhan dan tahap kedua observasi pada saat penelitian. 

2. Wawancara  

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur. Sugiyono (2013:197) menjelaskan bahwa wawancara tidak terstruktur  

merupakan wawancara yang leluasa di mana peneliti tak memanfaatkan anjuran 

wawancara yang sudah tersusun dengan sistematis dan lengkap guna 

pengumpulan datanya. Peneliti melakukan wawancara dengan guru Bahasa Jawa 

kelas III di SDN Dadaprejo 02 Batu dan di SDN Girimoyo 02 Malang untuk 

memperoleh informasi awal terkait dengan analisis kebutuhan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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3. Kuesioner (Angket) 

Angket adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberikan penyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Angket dalam penelitian digunakan untuk 

melakukan validasi terhadap media peneliti. Pada penelitian ini menggunakan 

angket validasi dan angket siswa. Angket validasi digunakan oleh ahli media, 

materi dan pembelajaran untuk mengukur produk yang dikembangkan peneliti 

agar layak digunakan dalam penelitian. Sedangkan angket siswa akan digunakan 

oleh peneliti untuk mengetahui respon siswa terhadap produk yang telah 

dikembangkan. Angket tersebut akan diberikan kepada siswa setelah media 

diujicobakan kepada siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, berikut ini adalah kriteria dalam pemilihan validator media 

pembelajaran: 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Validator Media Pembelajaran 

No Subjek Kriteria Validator 

1 Ahli media 

pembelajaran 

1. Magister Pendidikan (S2) 

2. Dosen Media Pembelajaran 

Belinda Dewi Regina, M.Pd 

2 Ahli materi 

pembelajaran 

1. Magister Pendidikan (S2) 

2. Dosen Kajian Bahasa Jawa 

Amirul Nur Wahid, M.Pd 

3 Ahli 

pembelajaran 

1. Sarjana Pendidikan (S1) 

2. Guru Bahasa Jawa kelas 3 

Dra. Hastutik Nurwulan 

Mariana K, S.Pd 

 

4. Dokumentasi  

Pengumpulan data dokumentasi ini dibutuhkan untuk melengkapi data 

tambahan penelitian. Data ini berupa foto maupun video tentang proses penelitian 

yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai data tambahan dalam penelitian. 

Teknik penguumpulan data dokumentasi ini akan digunakan mulai dari tahap 
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perencanaan sampai dengan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) diujicobakan 

kepada siswa kelas 3 SDN Dadaprejo 02 Batu dan di SDN Girimoyo 02 Malang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitan merupakan alat yang digunakan sebagai 

pengumpulan informasi atau data. Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti 

ada 3, yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan lembar angket. 

Penjelasan dari masing – masing instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara 

Wawancara dillakukan dengan guru bahasa Jawa kelas III SDN 

Dadaprejo 02 Batu dan SDN Girimoyo 02 Malang. Tujuan dilakukan wawancara 

tersebut yaitu untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai permasalahan yang 

terdapat di kelas, khusunya yaitu mata pelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa. 

Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, sehingga narasumber 

diharapkan dapat menjawab secara luwes. Adapun kisi – kisi pedoman wawancara 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi – kisi pedoman wawancara 

No Indikator Pertanyaan No. Pertanyaan 

1 Informasi 

kelas 

Berapa jumlah siswa di dalam kelas III ? Pertanyaan 

nomor 1 

2 Metode dan 

media yang 

digunakan 

dalam 

pembelajaran 

Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa di kelas III ? 

 

Pertanyaan 

nomor 2 

Apakah pembelajaran Bahasa Jawa materi aksara 

Jawa selama ini sering menggunakan media? 

 

Pertanyaan 

nomor 3 

Media apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa untuk materi Aksara 

Jawa? 

Pertanyaan 

nomor 4 

3 Sumber 

belajar yang 

digunakan 

dalam 

pembelajaran 

Apa saja sumber belajar yang digunakan guru 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi aksara 

Jawa untuk kelas III ? 

Pertanyaan 

nomor 5 
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2. Pedoman observasi 

Pedoman observasi akan digunakan oleh peneliti untuk mengamati 

aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung dan pada saat media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) diujicobakan. Selain itu, pedoman observasi digunakan 

untuk mengamati ketercapaian siswa pada waktu pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa). Adapun kisi – kisi 

pedoman observasi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Pedoman Observasi 

No Pernyataan 
Nomor 

Instrumen 

Jumlah 

Instrumen 

1 Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

menumbuhkan partisipasi dan keaktifan  siswa dalam 

pembelajaran 

1 1 

2 Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

2 1 

3 Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

3 1 

4 Siswa menjadi lebih fokus dalam proses 

pembelajaran dengan adanya media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) 

4 1 

5 Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan 

adanya media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

5 1 

6 Proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dengan 

adanya media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

6 1 

7 Siswa mampu mengenal huruf – huruf Aksara Jawa 

dengan baik 

7 1 

8 Siswa mampu memahami huruf – huruf Aksara Jawa 

dengan menggunakan media 

8 1 

9 Siswa mampu membedakan huruf – huruf Aksara 

Jawa 

9 1 

10 Siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakan media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) 

10 1 

 

3. Lembar angket 

Lembar angket akan diberikan kepada validator yaitu sebagai ahli 

media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

kekurangan pada media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa). Angket ini berisi 

kepraktisan, validitas serta kesesuaian media ataupun materi yang telah dirancang 
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oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan angket yang akan diberikan 

kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa). Angket akan diberikan kepada siswa ketika media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) diujicobakan pada siswa kelas 3 SDN Dadaprejo 02 Batu 

dan SDN Girimoyo 02 Malang. Adapun lembar angket yang akan digunakan pada 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Angket Validasi 

Lembar angket validasi ini akan diberikan kepada ahli materi, media 

dan ahli pembelajaran. Angket ini akan digunakan untuk menguji validitas media 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa). Adapun kisi – kisi lembar validasi media 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) untuk ahli materi, ahli media dan pembelajaran, 

sebagai berikut ini: 

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Lembar Validasi Materi dalam Media “KOPAJA”  

(Koper Aksara Jawa) untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator No Instrumen Jumlah 

1 Kesesuaian tujuan Sesuai dengan kompetensi dasar 1 3 

Sesuai dengan indikator 2 

Sesuai dengan materi 3 

2 Kurikulum  Sesuai dengan kurikulum 4 3 

Tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

5 

Media relevan 6 

3 Isi materi Isi media sesuai 7 3 

Bahasa  8,9 

4 Interaksi Media mudah digunakan 10 1 

Sumber: Akbar (dalam Afifah, 2018:46) 

 

Tabel 3.5 Kisi – Kisi Lembar Validasi Pengembangan Media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator No Instrumen Jumlah 

1 Pewarnaan  Warna media 1,2,3 3 

2 Pemakaian kata 

atau bahasa 

Ukuran huruf pada media  4 3 

Media jelas dan mudah dipahami 5,6 

3 Desain  Ukuran media 7 6 

 

 

 

 

 

 

Tampilan media menarik 8 

Media mudah digunakan 9 

Media aman digunakan 10 

Media tahan lama 11 

Media bersifat fleksibel  12 
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Tabel 3.5 Kisi – Kisi Lembar Validasi Pengembangan Media “KOPAJA” 

(Koper Aksara Jawa) untuk Ahli Media 

4 Keterlibatan siswa 

dalam 

menggunakan 

media 

Media membuat siswa ikut dalam 

proses pembelajaran 

13 3 

Media digunakan oleh guru dan 

siswa 

14 

Media memotivasi siswa 15 

Sumber : Alfina (dalam Afifah, 2018:46) 

 

Tabel 3.6 Kisi – Kisi Lembar Validasi Pengembangan Media “KOPAJA”  

(Koper Aksara Jawa) untuk Ahli Pembelajaran 

No Aspek Indikator No Instrumen 
Jumlah 

1 Kriteria 

kesesuaian 

pembelajaran  

Kesesuaian kompetensi dasar dan 

indikator 

1 4 

Kesesuaian materi 2 

Penyajian materi pada media 3,4 

2 Ketertarikan 

pembelajaran  

Tampilan media menarik 5 6 

Media aman digunakan 6 

Media tahan lama 7 

Media fleksibel 8 

Bahasa mudah dipahami 9,10 

3 Keterlibatan siswa 

dalam 

menggunakan  

media 

Media membuat siswa aktif dalam 

proses pembelajaran 

11 3 

Media digunakan oleh guru dan 

siswa 

12 

Media memotivasi siswa 13 

4 Umpan balik Media tidak membosankan 14 2 

Media menyenangkan 15 

Sumber: Akbar (dalam afifah, 2018:47) 

b. Lembar Angket Respon Siswa 

Lembar angket respon siswa akan diberikan kepada siswa ketika sudah 

mengikuti pembelajaran menggunakan media. Angket ini digunakan untuk 

mengidentifikasi kelayakan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa). Adapun kisi 

– kisi angket respon siswa, sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kisi – Kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator No Instrumen Jumlah 

1 Tampilan media Bentuk  1 6 

Huruf 2,3 

Suara  4 

Warna  5,6 

2 Pengoperasian media Kemudahan 

pengoperasian 

7 1 

3 Kemanfaatan media Reaksi pengguna 8,9,10 3 

Sumber: Alfina (dalam Afifah, 2018:48) 
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4. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menyimpan hasil 

perkembangan dari media yang diujicobakan kepada siswa kelas III SDN 

Dadaprejo 02 Batu dan SDN Girimoyo 02 Malang. Dokumentasi berupa foto yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk menambah hasil penelitian. Foto tersebut yaitu 

foto – foto yang berupa kegiatan pada proses penelitian mulai dari pembuatan 

media hingga penerapan media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) kepada siswa 

kelas III SDN Dadaprejo 02 Batu dan SDN Girimoyo 02 Malang. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sdan 

dokumentasi serta bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2017:335). 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) menggunakan teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

Adapun penjelasan dari analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif ini diambil ketika wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN Dadaprejo 02 Batu dan SDN 

kGirimoyo 02 Malang. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan 

model Miles dan Huberman. Tahap yang dilakukan ada tiga, yaitu : (1) Reduksi 

data; (2) Penyajian data; dan (3) Pengambilan kesimpulan. Reduksi data adalah 
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tahapan peneliti untuk merangkum, memilih data yang pokok yang sudah 

dikumpulkan. Data yang sudah terkumpul atau data yang telah direduksi dengan 

kebutuhan peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahapan 

selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu penyajian data. Peneliti melakukan 

penyajian data yang sudah dipilah sebelumnya, penyajian data ini dapat berbentuk 

teks naratif maupun statistik. Penulisan dalam analisis data kualitatif, menyajikan 

data dengan teks naratif atau deskripsi. Tahapan selanjutnya atau terakhir yaitu 

peneliti mengambil kesimpulan yang sifatnya masih sementara dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan pada tahap awal memiliki bukti – bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2017:337.345). 

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini tujuannya adalah untuk mengetahui 

kelayakan media yang dikembangkan oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui 

kemenarikan, keefektifan serta kevalidan produk yang telah dikembangkan. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari angket validasi para ahli, yaitu ahli media, ahli 

materi, ahli pembelajaran serta angket respon siswa saat media diujicobakan. 
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a. Analisis angket untuk para ahli menggunakan Skala Likert 

Data kuantitatif akan diambil berdasarkah hasil dari angket validasi yang 

telah diisi oleh para ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. angket validasi 

ini akan dianlisis dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert yang digunakan 

yaitu skala 1 sampai 5, dengan pedoman penulisan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1 Skor 5 Sangat setuju/ sangat baik/ sangat sesuai/ sangat menarik/ sangat layak/ 

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi 

2 Skor 4 Setuju/ baik/ sesuai/ menarik/layak/ bermanfaat/ memotivasi 

3 Skor 3 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup menarik/cukup layak/ 

cukup bermanfaat/ cukup memotivasi 

4 Skor 2 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang 

layak/ kurang bermanfaat/ kurang memotivasi 

5 Skor 1 Sangat kurang setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 

kurang menarik/ sangat kurang layak/ sangat kurang bermanfaat/ 

sangat kurang memotivasi 

Sumber: Sugiyono, 2017:135 

 

Perolehan presentase data dari hasil penilaian ahli validasi dianalisis 

dapat diperoleh dengan menggunakan rumus menurut Arikunto (dalam Wandari, 

2018:39) yaitu sebagai berikut :  

P = 
∑𝘙

𝑁
 X 100% 

Keterangan : 

P = Presentase skor  

∑𝙍 = Jumlah skor angket yang diperoleh 

N = Jumlah skor angket maksimal 
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Kriteria tingkat kecapaian atau validitas pengembangan media 

“KOPAJA” (Koper Aksara Jawa)  adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Kriteria Kevalidan Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100% Baik Sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 

2 61 – 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41 – 60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 21 – 40% Kurang Tidak layak, perlu revisi 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Arikunto (dalam Wandari, 2010:35) 

Apabila hasil skor presentase produk media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) menunjukkan angka lebih dari 61%, maka produk yang dikembangkan 

dinyatakan layak serta mendapatkan respon yang positif.  

b. Analisis hasil observasi dan respon siswa menggunakan Skala Guttman 

Hasil data yang didapatkan dari angket hasil observasi dan respon siswa 

akan dianalisis dengan menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh informasi 

tentang hasil observasi dan respon siswa terhadap media “KOPAJA” (Koper 

Aksara Jawa) yang telah dikembangkan oleh peneliti. Hasil jawaban dari 

observasi dan angket respon siswa akan dianalisis menggunakan Skala Guttman.  

Menurut Sugiyono (2017:139) menjelaskan bahwa Skala Guttman merupakan 

skala pengukuran yang akan mendapatakan jawaban yang tegas, yaitu “ya – 

tidak”; “benar – salah”; “pernah – tidak pernah”; “positif – negatif” dan lain 

sebagainya. Jadi skala Guttman hanya ada dua interval saja, yaitu “setuju – tidak 

setuju” atau “ya – tidak”. Skala ini berbentuk pilihan ganda atau juga dapat 

berbentuk checklist. Jawaban dengan skor tertinggi adalah satu dan terendah 

adalah nol. Misalnya yaitu untuk jawaban ya diberi skor 1 dan tidak diberi skor 0. 
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Tabel 3.10 Skala Guttman 

No Keterangan Skor 

1 Ya 1 

2 Tidak 0 

Sumber : Sugiyono, 2017:139 

Presentase hasil observasi dan angket akan dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

P = 
∑𝘙

𝑁
 X 100% 

Keterangan : 

P  = Presentase skor  

∑𝙍  = Jumlah skor observasi/ angket yang diperoleh 

N  = Jumlah skor observasi/ angket maksimal 

Kriteria keefektifan pengembangan media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) dari hasil observasi dan angket respon siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.11 Kriteria Keefektifan Media “KOPAJA” (Koper Aksara Jawa) 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100% Baik Sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 

2 61 – 80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41 – 60% Cukup Kurang layak, perlu revisi 

4 21 – 40% Kurang Tidak layak, perlu revisi 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Arikunto (dalam Wandari 2010:35) 

Apabila hasil skor presentase produk media “KOPAJA” (Koper Aksara 

Jawa) menunjukkan angka lebih dari 61%, maka produk yang dikembangkan 

dinyatakan efektif.  

 

 

 

 


