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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (reseach and development). Model pengembangan yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan model DDD-E (Decide, Design, Develop, 

Evaluate). Alasan pemilihan model penelitian dan pengembangan ini didasari karena 

model ini merupakan model yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

multimedia pembelajaran (Tegeh,dkk. 2004: 16).   

 Prosedur penelitian dan pengembangan dalam model DDD-E terdiri dari empat 

tahap yaitu Decide (memutuskan), Design (desain), Develop (mengembangkan) dan 

Evaluate (mengevaluasi). Berikut urutan langkah-langkah yang ada dalam model 

penelitian dan pengembangan DDD-E: 

1. Decide atau menetapkan tujuan dan materi program, pada tahap ini memiliki 4 

fase yaitu: a) Menetapkan tujuan pembelajaran; b) Menetapkan tema atau ruang 

lingkup multimedia; c) Mengembangkan kemampuan prasarat; d) Menilai 

sumber daya. 

2. Design atau desain yaitu membuat struktur program, terdapat 4 fase dalam 

tahapan ini yaitu: a) membuat outline konten; b) membuat Flowchart; c) 

membuat tampilan; d) membuat storyboard.  

3. Develop atau pengembangan yaitu memproduksi elemen media dan membuat 

tampilan multimedia. 
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4. Evaluate atau mengevaluasi yaitu mengecek seluruh proses desain dan 

pengembangan (Tegeh, 2014:16). 

B. Prosedur  Penelitian dan Pengembangan 

 Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan penulis mengacu pada 

langkah-langkah model DDD-E sebagaimana dalam gambar dibawah ini. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

   

                Gambar 3.1 Model Pengembangan DDD-E  (Tegeh, dkk. 2004:3) 

Penjabaran dari langkah-langkah model penelitian dan pengembangan DDD-E 

adalah sebagai berikut (Tegeh,dkk. 2014:17): 
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1. Tahap Decide (Memutuskan) 

a) Menentukan Tujuan Pembelajaran  

Tahap ini merupakan tahap awal dari pengembangan media tematik berbasis 

flash  yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang didapat dari observasi dan 

wawancara mengenai analisis kebutuhan yang ada di sekolah SDN Tegal Gondo. 

Tujuan dari suatu pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor seperti karakteristik 

peserta didik, tingkat nilai keberhasilan siswa yang akan dicapai dan ketersediaan 

sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Setelah melakukan 

analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di SDN Tegal 

Gondo peniti akan mengembangkan media pembelajaran berbasis flash dengan 

harapan siswa dapat belajar secara mandiri dan terpadu.  

b) Menentukan Tema atau Ruang Lingkup Multimedia 

Peneliti memilih tema 3 makanan sehat dan subtema 1 bagaimana tubuh 

mengolah makanan di kelas 5 sekolah dasar dengan alasan materi cara tubuh 

mengolah makanan merupakan materi yang bersifat abstrak atau sulit dipahami siswa. 

Pembuatan simulasi ini dengan menggunakan bantuan softwere flash yang dapat 

menggabungkan teks, audio, gambar, video maupun animasi menjadi kesatuan bahan 

ajar yang bermanfaat dan efektif dalam penggunaanya. 

c) Mengembangkan Komponen Prasyarat 

Sebelum melakukan pengembangan media tematik berbasis flash ini peneliti 

memastikan terlebih dahulu keterampilan yang dimilki siswa. Keterampilan yang 

dimiliki siswa ini bertujuan untuk mendukung dalam penggunaan media yang telah 

dikembangkan nanti seperti keterampilan dalam mengoperasikan komputer. 
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d) Menilai Sumber Daya  

Hal yang juga harus diperhatikan dalam  pengembangan media tematik berbasis 

flash ini yaitu menilai sumber daya yang ada di sekolah SDN Tegal Gondo seperti 

ketersediaan beberapa unit laptop, LCD serta jaringan listrik. Menilai sumber daya ini 

bertujuan untuk mendukung dalam pengoperasian media yang telah dikembangkan. 

2. Tahap design (Desain) 

Tahap perencanaan atau desain pengembangan media berbasis flash ini terdiri 

dari beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan dalam perencanaan pengembangan 

media berbasis flash ini: 

a) Membuat Outline Konten 

Pembuatan media tematik berbasis flash ini dibutuhkan perancangan outline 

konten yang dirancang berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya pada pengembangan media. Syarat outline multimedia yang 

harus dipenuhi yaitu judul media, tujuan dan garis besar isi materi multimedia.  

b) Membuat Flowchart 

Pembuatan media tematik berbasis flash ini juga perlu memerlukan suatu 

flowchart. Pembuatan flowchart ini bertujuan untuk memberikan gambaran urutan 

tampilan menu yang terdapat dalam pengembangan media berbasis flash ini. 

c) Mendesain Tampilan 

Tahap mendesain tampilan ini juga harus diperhatikan seperti mendesain letak 

judul, letak navigasi atau tanda pengarah, posisi teks atau gambar. Tahapan ini 
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bertujuan untuk membuat tampilan menjadi lebih jelas dan mempermudah siswa 

dalam mengoperasikan media yang telah dikembangkan. 

d) Membuat Storyboard  

Storyboard berisi semua informasi yang akan tampil pada layar dan sebagai 

informasi pendukung. storyboard ini akan membantu pengembang multimedia dalam 

mengembangkan komponen multimedia. 

3. Tahap Develop (pengembangan) 

Tahap ketiga dari model DDD-E ini adalah pengembangan yang meliputi 

produksi atau penggabungan dan penyusunan komponen media seperti pengetikan 

teks materi, pembuatan animasi, gambar, video, tombol navigasi, suara, dan soal 

evaluasi. Pada tahap ini media akan dikembangkan sesuai dengan desain dan 

spesifikasinya. Pada tahap ini juga dilakukan validasi media yang sudah dibuat antara 

lain yang berkaitan dengan materi, pemberian animasi dan suara serta pemberian teks. 

Peneliti melakukan evaluasi validasi media oleh ahli materi dan ahli media yang 

untuk selanjutnya dilakukan revisi jika masih terdapat kekurangan dalam media yang 

sudah dibuat. Hasil validasi oleh ahli materi dan ahli media digunakan untuk melihat 

sejauh mana kelayakan media interaktif ini yang kemudian dilakukan uji coba dalam 

pembelajaran pada siswa kelas V SDN Tegal Gondo. Media tematik berbasis flash ini 

juga dapat melihat sejauh mana peran dari media terhadap pemahaman materi oleh 

siswa setelah dilakukan uji coba. 
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4. Tahap Evaluate (Evaluasi) 

Tahap evaluasi menggunakan evaluasi formatif, artinya pengumpulan data yang 

dilakukan di akhir pembelajaran atau pembahasan. Evaluasi dilakukan pada setiap 

tahap mulai dari tahap decide, design, develop dan evaluate. Evaluasi ini bertujuan 

untuk menyempurnakan produk media yang telah dikembangkan melalui masukan, 

saran dan komentar yang diberikan para ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran 

sehingga produk yang dikembangkan dapat dimanfaatkan dan digunakan 

sebagaimana mestinya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Tegal Gondo. Penelitian ini 

melibatkan siswa kelas V sebagai objek penelitian.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester dua tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

respon siswa terhadap penggunaan pengembangan media tematik berbasis flash ini 

materi tema makanan sehat dan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan yaitu 

menggunakan observasi, wawancara, kuesioner atau angket dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Teknik observasi yang dilakukan di SDN Tegal Gondo menggunakan pedoman 

observasi. Teknik observasi pertama yang digunakan pada tahap penelitian awal 

terkait kondisi fisik sekolah, proses pembelajaran dan peserta didiknya. Teknik 
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observasi juga akan dilakukan pada saat uji coba atau implementasi media 

pembelajaran tematik berbasis flash yang telah dikembangkan. 

2. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

(Sugiyono, 2014:137) Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan pedoman 

wawancara untuk masing-masing responden seperti guru kelas dan siswa kelas V 

SDN Tegal Gondo agar kegiatan wawancara terlaksana dengan baik dan tidak keluar 

dari konteks yang telah ditentukan. Teknik ini digunakan untuk pendukung analisis 

dalam pengembangan media tematik flash ini dan untuk mengetahui   kesulitan 

belajar tematik yang dialami siswa kelas V, faktor penyebab kesulitan belajar siswa 

serta solusi yang dilakukan oleh siswa maupun guru dalam menghadapi kesulitan 

belajar tematik khususnya tema makanan sehat 

3. Angket 

Penyebaran angket ini digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan dan juga 

kemenarikan dari media tematik berbasis flash  yang telah dikembangkan seperti 

kesesuaian terhadap materi yang ingin dicapai, kurikulum, ketepatan warna media, 

desain dan penggunaan media serta untuk melakukan perbaikan terhadap 

pengembangan media berbasis flash ini. Angket ini diberikan kepada guru dan 

peserta didik kelas V SDN Tegal Gondo  untuk mengetahui bagaimana respon guru 

dan siswa terhadap pengembangan media berbasis flash ini. 

Pada penelitian ini ahli materi adalah ibu Beti Istanti Suwandayani, M. Pd selaku 

dosen UMM, ahli media yaitu bapak Bahrul Ulum M. Pd selaku dosen UMM, guru 
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pembelajaran yaitu bapak Bedy Rudyansyah S. Pd  selaku guru kelas V SDN Tegal 

Gondo serta peilaian siswa kelas V terhadap pengembangan  media berbasis flash ini 

saat uji coba dilakukan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi silabus, RPP dan profil sekolah (Sugiyono, 2015:329). 

Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi sebagai 

pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti meliputi beberapa foto dan dokumen terkait uji 

coba media berbasis flash ini di SDN Tegal Gondo sehingga akan lebih memperkuat 

penelitian yang dilakukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan masing-masing instrumen penelitian: 

a. Pedoman Observasi 

Lembar observasi bertujuan untuk mencari dan pengumpulan data awal saat 

proses pembelajaran maupun saat implementasi uji coba media tematik berbasis flash 

ini di kelas V SDN Tegal Gondo. Kisi-kisi observasi awal akan dijabarkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi Awal 

No  Aspek  Indikator  

1. Kondisi fisik a. Gedung sekolah 

b. Kelas 

c. Lingkungan sekolah 

2. Pembelajaran  a. Bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran 

b. Suasana belajar di kelas 

c. Kelengkapan sumber belajar 

 

Pada saat implementasi dilakukan observasi sehingga dapat mengetahui 

bagaimana peserta didik di sekolah dan penggunaan media pembelajaran. berikut 

kisi-kisi yang dilakukan saat implementasi media pembelajaran berbasis flash. 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Observasi Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Flash 
No  Aspek  Indikator  

1.  Peserta didik di sekolah a. Motivasi belajar siswa 

b. Karakteristik siswa 

c. Interaksi antar siswa dengan siswa 

2. Implementasi  a. Media pembelajaran berbasis flash ini 

meningkatkan keinginan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

b. Media pembelajaran berbasis flash ini 

membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran  

c. Kemudahan siswa dalam memahami materi 

pelajaran yang ada dalam media pembelajaran 

berbasis flash ini 

d. Kelancaran siswa dalam menjawab soal yang 

ada dalam media pembelajaran berbasis flash 

ini. 

 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini ada dua yaitu pedoman wawancara 

untuk guru dan siswa. Berikut merupakan kisi-kisi wawancara: 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara untuk Guru dan Siswa 

No Aspek Indikator 

Guru    

1. Pembelajaran  a. Kurikulum yang diterapkan 

b. Media pembelajaran yang dipakai 

c. Kelemahan media pembelajaran yang 

dipakai  

2. Peserta didik  a. Karakter siswa 

b. Masalah yang dihadapi siswa saat 

pembelajaran 

3. Pendidik a. Hambatan guru dalam proses 

pembelajaran 

b. Solusi menghadapi hambatan 

c. Saran pembuatan media pembelajaran 

siswa   

4 

 

Pembelajaran  

 

a. Hal yang membuat senang dalam proses 

pembelajaran 

b. Bahan ajar yang digunakan saat proses 

pembelajaran 

c. Materi yang sulit dipahami  

5.  Peserta didik a. Guru berinteraksi dengan siswa 

b. Karakter teman di kelas 

 

Kisi-kisi wawancara dilakukan untuk guru dan siswa kelas V SDN Tegal Gondo. 

Wawancara tersebut dilakukan pada saat wawancara awal terkait pendidik, proses 

pembelajaran maupun peserta didik. 

c. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran 

tematik berbasis flash ini ada empat yaitu angket penilaian untuk ahli media, ahli 

materi, angket untuk guru pembelajaran dan angket penilaian untuk siswa. 

1) Lembar angket untuk penilaian produk untuk ahli media 

Berikut  ini adalah kisi-kisi angket untuk ahli media yaitu untuk memvalidasi 

beberapa komponen. Komponen yang divalidasi yaitu komunikasi, desain teknis dan 

format kemasan media pembelajaran berbasis flash ini. 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrument Angket Ahli Media 

NO Aspek Indikator 

1 Komunikasi a. Kemudahan dalam menjalankan program 

b. Interaksi dengan pengguna 

c. Kejelasan petunjuk penggunaan 

d. Penggunaan bahasa 

 

2 Desain Teknis a. Kualitas gambar 

b. Kualitas animasi 

c. Kualitas video 

d. Penggunaan animasi 

e. Penggunaan tombol  

f. Kualitas suara 

g. Penggunaan warna 

h. Penggunaan variasi font 

i. Font pada media mudah terbaca 

j. Konten tidak memuat hal-hal yang 

dilarang 

 

3 Format kemasan a. Urutan penyajian 

b. Penggunaan background suara 

c. Tampilan aplikasi media 

d. Ukuran media 

e. Bisa digunakan untuk semua perangkat 

komputer 

f. Media aman digunakan 

                                                      (Dimodifikasi Akbar, 2013: 127) 

2) Lembar angket penilaian produk untuk ahli materi 

Berikut ini adalah kisi-kisi untuk ahli materi yaitu untuk memvalidasi beberapa 

komponen. Komponen yang divalidasi yaitu pembelajaran pada isi materi pada  

media pembelajaran tematik berbasis flash ini. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrument Angket Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 

1. Pembelajaran  

(intruksional) 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 

b. Peningkatan minat belajar siswa 

c. Memfasilitasi siswa dalam belajar 

d. Kejelasan petunjuk dalam penggunaan 

media 

e. Materi pada media relevan dengan materi 

yang harus dipelajari siswa 

f. Media sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku (Tematik) 

g. Ketepatan umpan balik latihan soal 
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Lanjutan Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrument Angket Ahli Materi 

2 Isi Materi  

(content of matter) 

a. Ketepatan cangkupan materi  

b. Kesesuaian isi media dengan kompetensi 

dasar dan indikator 

c. Keruntutan materi 

d. Ketepatan penggunaan bahasa 

 

3. Interaksi  

( Interaction) 

a. Adanya interaksi langsung media dengan 

siswa 

b. Teks dalam media mudah terbaca 

c. Kemudahan dalam menggunakan tombol  

d. Penyajian animasi, gambar, video mudah 

dipahami 

4. Tampilan 

(Interface) 

a. Penggunaan gambar tepat 

b. Background gambar tepat dengan materi 

c. Font dapat terbaca 

d. Kualitas gambar 

e. Kualitas video 

    (Dimodifikasi Akbar, 2013:130) 

3) Lembar angket guru pembelajaran 

Berikut ini adalah lembar angket penilaian untuk guru pembelajaran kelas V. 

komponen yang menjadi penilaian guru pembelajaran adalah uji coba saat proses 

pembelajaran di kelas. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket untuk Guru Pembelajaran 

komponen Indikator  
Uji coba media pembelajaran berbasis flash saat di 

kelas 
a. Mendorong rasa keingintahuan peserta 

didik 

b. Mendorong terjadinya interaksi peserta 

didik dengan sumber belajar 

c. Ketertarikan peserta didik dalam 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis flash 

d. Pemahaman peserta didik terhadap 

materi dari evaluasi setiap pembelajaran. 

e. Keamanan dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis flash 
Sumber: Modifikasi dari Nurhasanah dkk (2017) 
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4) Lembar angket penilaian untuk siswa 

Berikut ini adalah lembar angket penilaian untuk siswa bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa. Aspek yang menjadi penilaian adalah materi dan 

penggunaan media pembelajaran tematik berbasis flash ini. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrument Angket Respon Pengguna 

NO. Aspek Indikator 

1 Pengoperasian 

media 

a. Media dapat di operasikan dengan mudah 

b. Kejelasan petunjuk yang sudah diberikan 

2 Materi  a. Kemudahan dalam memahami materi  

b. Kemudahan dalam memahami bahasa 

2 Reaksi pengguna a. Kemampuan media pembelajaran  berbasis flash dalam memotivasi 

belajar peserta didik. 

b. Kemampuan media pembelajaran  berbasis flash dalam membuat 

peserta didik nyaman dalam belajar 

c. Kemampuan media pembelajaran  berbasis flash dalam membuat 

peserta didik aktif dalam belajar  

3 Keamanan media a. Keamanan media saat digunakan 

(Dimodifikasi, Akbar, 2013) 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman 

(1992: 16) analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Pada penelitian ini teknik analisis data kualitaif digunakan pada tahapan decide dan 

evaluate. Berikut ini adalah tiga tahapan teknis analisis data kualitatif: 
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh peneliti di sekolah melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data 

dengan hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti juga 

melakukan reduksi data dengan cara mengkategorikan dan membuat abstraksi dari 

catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi. Data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dan kemudian disajikan 

dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi. Data 

yang telah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan 

dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat 

menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang 

sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3. Kesimpulan  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan 

kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti membuat 

kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah 

diungkapkan oleh peneliti sejak awal.  
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2. Data Kuantitatif 

a) Kevalidan 

Teknik analisis data kuantitatif digunakan pada tahapan evaluate atau evaluasi 

pada model pengembangan DDD-E untuk menganalisis data yang berbentuk angka 

yaitu angket validasi ahli materi dan angket validasi ahli media serta respon 

pengguna. Skala yang digunakan untuk pengukuran pada angket validasi produk 

pengembangan ini yaitu menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur 

sikap dan pendapat seseorang. Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Skor dari jawaban diperlukan untuk keperluan analisis 

kuantitatif (Sugiyono, 2017:165). Kriteria dari masing-masing skala penilaian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kriteria Skala Penilaian 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 5 Setuju/selalu/sangat baik 

2. Skor 4 Setuju/sering/baik 

3. Skor 3 Ragu-ragu/netral/cukup baik 

4. Skor 2 Tidak setuju/neegatif/kurang baik 

5. Skor 1 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat kurang baik 

(Sumber: Sugiyono 2015) 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk media 

pembelajaran tematik berbasis flash sub tema bagaimana tubuh mengolah makanan 

akan menggunakan konversi tingkat pencapaian dengan skala seperti pada tabel 

berikut 
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P =
Ʃ𝑥

SMI
𝑥 100% 

Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Kevalidan 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

90%-100% Sangat baik Tidak perlu direvisi 

75%-89% Baik  Direvisi seperlunya 

65%-74% Cukup  Cukup banyak direvisi 

55%-64% Kurang Banyak direvisi 

0 – 54% Sangat kurang Direvisi total 

(Sumber: Tegeh,dkk. 2014: 83) 

Uji angket validasi dari ahli materi dan ahli media pembelajaran dilakukan 

dengan membandingkan jumlah skor ideal yang diberikan oleh validator (Ʃx) dengan 

skor maksimal ideal yang telah ditentukan dalam angket validasi ahli media dan ahli 

materi (SMI) (Tegeh, dkk. 2014:82). Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase dari masing-masing subyek adalah sebagai berikut 

 

 

Keterangan:        

P= persentase skor yang dicari    

Ʃx= jumlah skor yang diperoleh 

SMI = Skor Maksimal Ideal   

b) Analisis Kuantitatif Data Respon Siswa 

Menghitung jumlah total skor pada tiap aspek respon siswa. Pengubahan skor 

dalam bentuk persentase menggunakan rumus beikut 

Tabel 3.11 Penilaian Skala Guttmen 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

                                                                                                         (Sumber : Sugiyono, 2016 : 96) 
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  Perhitungan presentase respon peserta didik berdasarkan data yang sudah 

terkumpul dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

P : Presentase skor 

∑ : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N : Jumlah skor maksimal 

Perolehan hasil dari analisis angket respon peserta didik yang digunakan untuk 

mengetahui tentang respon positif peserta didik terhadap produk yang sudah 

dikembangkan, melalui interpretasi skor.  

Tabel 3.12 Interpretasi Skor Angket Respon Peserta didik 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 60≤x≤80% Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3 40≤x≤60% Cukup baik  Kurang layak, perlu direvisi 

4 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 <20% Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

      (Sumber : Arikunto, 2010 : 35) 

 

 

 

 

 


