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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model penelitian dan Pengembangan  

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan yang menghasilkan sebuah produk berupa media 

pembelajaran. Menurut Sugiyanto (2013:97) Model penelitian dan 

pengembangan merupakan model penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut.  

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

pada Subtema Cara Tubuh Mengolah Udara pada kelas 5 Sekolah Dasar. 

Menurut Sugiyono  (2015:200) model penelitian pengembangan ADDIE 

yang terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis (analysis), desain 

(design), pengembangan (development), implementasi (implementation)  dan 

evaluasi (evaluation)  

Penelitian memilih model penelitian ADDIE juga dikarenakan model 

pengembangan ADDIE efektif, dinamis dan mendukung kinerja program itu 

sendiri (Warsita, 2011:7). Model ADDIE terdiri dari 5 komponen yang 

saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis mulai dari tahapan pertama 

sampai tahapan kelima tidak diurutkan secara acak karena 
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pengaplikasiannya harus sistematis. Kelima tahapan atau langkah ini sangat 

sederhana jika dibandingkan dengan model yang lainnya

Sifatnya yang sederhana dan terstruktur dengan sistematis maka model 

ini yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh peneliti. Model penelitian 

dan pengembangan merupakan model yang digunakan untuk menguji 

keefektifan suatu penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pengembangan Research and Development (R & D)  Yitu model 

ADDIE. Alasan peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan 

ADDIE karena model ini merupakan model yang umum dan bisa digunakan 

dan diaplikasikan di semua pnelitian pengembangan.  

Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima tahapan yang meliputi 

analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation)  dan evaluasi (evaluation. Menurut Endang 

Mulyatiningsih (2012:18) menggambarkan tahapan desain pengembangan 

ADDIE sebagai berikut.  

 

 

 

  

A 
(Analysis)  

D 
(Design) 

D 
(Development) 

Analisis kebutuhan untuk merancang pengembangan 

media yang efektif dan efisien pada pembelajaran 

tematik 

Menentukan pendekatan pembelajaran, membuat 

kerangka media, buku cara pemakaian media serta 

menyusun materi pembelajaran.  

Mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran yang dipilih  
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Gambar 3.1 Langkah-langkah model pembelajaran ADDIE (Endang Mulyatiningsih, 

2012:183) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

Sesuai dengan model yang dikembangkan penelitian ini 

menggunakan model penelitian ADDIE yang memiliki 5 tahapan yang 

sudah terstruktur secara sistematis menurut Endang (2011:179) adalah 

sebagai berikut :  

1. Analysis atau Analisis  

 Pada tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya 

pengembanagan media  pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan 

dan syarat-syarat pengembangan media  pembelajaran baru (Sugiyono, 

2015:200). Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti mendapatkan 

analisis kebutuhan tentang media pembelajaran, dalam menganalisis 

kebutuhan peneliti menganalisis masalah dari sisi yang lain yaitu sisi  

media, model, metode pembelajaran. Pengembangan  metode dan model 

pembelajaran yang sudah diterapkan, sedangkan masalah dalam media 

pembelajaran yang sudah ada sekarang tidak relevan dengan kebutuhan 

E 
(Evaluation) 

I 
(Implementation) 

Mengujicobakan media pembelajaran, melaksanakan 

tes, serta membagi angket respon kepada siswa  

Melakukan analisis serta perbaikan terhadap kesalahan 

yang terjadi selama pembelajaran.  
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sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dsb. 

Maka dari itu peneliti  mengetahui bahwa minimnya guru dalam 

penggunaan media pembelajaran sehingga pada waktu pembelajaran 

siswa kurang semangat.  

 Tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti mencakup tiga hal 

yaitu, analisis kebutuhan, analisis tugas, dan analisis karakter peserta 

didik. Secara garis besar tahapan analisis yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut.  

a. Analisis Kebutuhan  

 Analisis kebutuhan dilakukan dengan terlebih dahulu 

menganalisis keadaan media pembelajaran serta ketersediaan media 

pembelajaran yang mendukung terlaksananya suatu pembelajaran. 

Pada tahap ini akan ditentukan media pembelajaran yang efektif dan 

efisien dan perlu dikembangkan untuk membantu peserta didik 

belajar.  

b. Analisis Tugas  

 Analisis tugas yaitu analisis hal-hal yang seharusnya 

dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan 

dengan cara menganalisis beberapa tema pada buku tematik. Analisis 

tema akan dimulai pada tema 2 mulai pembelajaran 1 sampai 6. 

Setelah itu dipilih pembelajaran yang akan dikembangkan dalam 

bentuk media pembelajaran. Pembelajaran yang dipilih pada tema 2 

subtema 1 adalah pembelajaran 2.  

c. Analisis Karakter Peserta Didik  
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  Analisis ini dilakukan untuk melihat sikap, pengetahuan 

peserta didik terhadap pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 

2. Hal ini dilakukan agar pengembangan media pembelajaran yang 

dilakukan pada tema ini sesuai dengan karakter peserta didik. 

Peneliti melakukan wawancara bersama guru kelas 5. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa karakteristik peserta 

didik kelas 5 mempunyai karakteristik yang bermacam-macam tetapi 

peserta didik cenderung tidak bisa di atur dan ramai sendiri tetapi 

peserta didik senang ketika di ajak untuk mengerjakan tugas 

berkelompok untuk memecahkan masalah secara berkelompok.  

2. Design atau Perancangan  

 Tahap kedua dari model ADDIE adalah tahap design atau 

perancangan. Pada tahap ini di mulai merancang media pembelajaran 

yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Selanjutnya, tahap perancangan dilakukan dengan 

menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam media pembelajaran 

seperti pengumpulan bahan-bahan untuk pembuatan organ manusia 

dan kerangka tubuh manusia. Peneliti  juga mengumpulkan beberapa 

referensi yang akan digunakan dalam mengembangkan materi dalam 

media pembelajaran. 

Pada media pembelajaran ini konsepnya adalah menarik perhatian 

siswa untuk belajar. Tidak hanya fokus dengan materi yang ada di 

buku tematik tetapi peserta didik dapat mempraktikkan langsung 

materi yang ada pada buku tematik, susunan media pembelajaran yang 
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sudah sesuai dengan materi pada buku tematik yang sudah ada 

panduan untuk mengaplikasikan media pembelajaran tersebut sehingga 

tidak membuat peserta didik mudah merasakan bosan.  

3. Development atau Pengembangan  

 Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada 

tahap ini pengembangan media pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

rancagannya. Setelah itu, dari konsep yang telah dibuat dan dirancang 

akan dilakukan proses pembutan produk yang menghasilkan suatu 

produk dan akan diimplementasikan. Pada tahapan ini adalah proses 

pembuatan media pembelajaran dan pengembangan materi yang sesuai 

dengan kompetensi siswa yang sudah sesuai dengan lingkungan sekitar 

peserta didik sehingga dapat memberikan contoh yang mudah dilihat 

secara nyata serta dapat diimplementasikan ke dalah kehidupan peserta 

didik sehari-hari.  

 Media pembelajaran kemudian direvisi sebelum diujicobakan, hal 

ini dilakukan untuk menyempurnakan baik bentuk, langkah-langkah 

pengaplikasian, tampilan, dan desain dari media pembelajaran ini. 

Revisi desian dan produk ini dilakukan setelah proses validasi. Pada 

saat validasi peneliti mendapatkan kritik, saran, komentar, kelebihan 

dan kekurangan, dengan itu semua peneliti yang nantinya digunakan 

peneliti sebagai acuan untuk merevisi produk tersebut. Tujuan revisi 

desain adalah untuk memperbaiki produk hasil validasi dosen dan guru 

sehingga nantinya produk hasil revisi dapat diujicobakan pada proses 

pembelajaran. 
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4. Implementation atau Implementasi  

 Tahap keempat adalah tahapan implementasi dilakukan secara 

terbatas pada sekolah yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Tahap ini 

merupakan tahap menerapkan produk media pembelajaran untuk 

melakukan uji coba hasil dari produk yang kita kembangkan, kemudia 

sebelum melakukan penerapan media pembelajaran peneliti memberikan 

tugas di awal pembelajaran. Setelah itu, peneliti menerapkan media 

tersebut dalam pembelajaran sesudah pembelajaran itu selesai peneliti 

memberikan tugas akhir yang berguna untuk melihat keefektifan produk 

yang berupa media pembelajaran. Tahap ini adalah media pembelajaran 

diujicoba terbatas dalam satu kelas. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran yang digunakan dalam tema 2 subtema 1 

pembelajaran 2.  

5. Evaluation atau evaluasi  

 Tahap kelima adalah tahapan mengevaluasi produk yang telah 

diujicobakan, proses evaluasi untuk melihat apakah sistem pembelajaran 

yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan diawal atau tidak.  

Evalasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Pada tahap 

pengembanga, mungkin perlu uji coba dari produk yang kita kembangkan 

atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil. Hasil evaluasi dijadikan 

acuan untuk merevisi sesuatu yang masih kurang sesuai dengan hasil 

evaluasi yang belum dapat dipenuhi oleh bahan ajar tersebut.  
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 Tahap evaluasi di sini meliputi tahap internal dan eksternal 

evaluation (Piskurich dalam Abdul Gafur, 2012). Evaluasi internal (dalam 

istilah lain yaitu evaluasi formatif ) dilaksanakan untuk mengetahui 

kualitas produk. Hasil evaluasi formatif digunakan sebagai umpan balik 

untuk mengadakan perbaikan. Evaluasi formatif dalam penelitian ini 

adalah validasi dari ahli materi dan ahli media. Evaluasi eksternal (dalam 

istilah lain yaitu evaluasi sumatif) dimaksud untuk mengetahui tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah diajarkan. Hal 

ini yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan media RESPOR 

(Respiratory Organs) dalam meningkatkan pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

 Penelitian ini akan dilakukan di SD Riyadul Arkham Pandaan. 

Penelitian ini tepatnya dilakukan di Desa Tembong  Kota Pandaan pada 

kelas 5 yang berjumlah 15 siswa. Penelitian ini dlakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2018/2019.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

 

 Menurut Maryadi dkk (2010:14), Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan 

diperoleh data yang sangat detai dan tersusun rapi dengan waktu yang 

lumayan lama. Berdasarkan penerapan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan banyak peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan lumayan banyak 

waktu.  
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Berikut 

ini adalah penjelasan dari teknik-teknik pengumpulan data yang digunkan 

oleh peneliti sebagai berikut.  

1. Observasi  

 Menurut sugiyono (2015:204) observasi merupakan kegiatan 

pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Teknik observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengamati hal-hal yang 

terkait dengan penelitian apa yang perlu diamati oleh peneliti. Peneliti 

bertanya kepadanguru kelas tentang media, metode, model yang 

digunakan pada saat pembelajaran. Observasi dilakukan secara langsung 

pada tanggal 20 November 2018 di SD Riyadul Arkham Pandaan untuk 

mendapatkan informasi tentang analisis kebutuhan di sekolah seperti 

kondisi sekolah, kurikulum yang digunakan sekolah,  karakteristik peserta 

didik serta bahan ajar, media pembelajaran yang digunakan dan proses 

pembelajaran di kelas.  

2. wawancara  

 Teknik wawancara adalah teknik pengambilan data di lapangan 

melalui tatap muka secara langsung dengan subjek yang diteliti untuk 

menggali informasi tentang berbagai hal yang diteliti dengan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti terkait dengan yang dilakukan 

peneliti, penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. 

Menurut Arikunto (2013:199) menjelaskan bahwa teknik wawancara 

bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan 
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pertanyaan bebas namun masih tetap berada pada rincian wawancara yang 

telah disusun oleh peneliti. Pada wawancara observasi awal peneliti 

bertanya tentang permasalahan yang ada pada kelas tersebut. Peneliti 

bertanya kepada guru kelas 5 SD Riyadul Arkham terkait permasalahan 

pembelajaran yang ada di kelas. Selain informasi dari guru kelas, peneliti 

juga menggali informasi dari peserta diidk tentang permasalahan yang ada 

di kelas.  

3. Angket  

 Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu angket atau kuisoner, 

angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya (Sugiyono 2010:199). Angket yang digunakan 

pada penelian ini yaitu angket diberikan kepada validator media, 

validator materi, validator ahli pembelajaran serta instrument respon 

siswa. 

4. Dokumentasi  

 Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung observasi peneliti. Dokumntasi ini 

juga berisi bukti-bukti ketika peneliti melakukan penelitian dan 

observasi, hasil pengimplemntasian  media pembelajaran di SD 

Riyadul Arkham Pandaan yang berupa foto-foto pelaksanaan proses 
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pembelajaran di kelas serta surat izin dari kantor jurusan untuk 

melakukan penelitian  

E. Instrument Penelitian  

 

 Menurut Sanjaya (2011:84), Instrumen penelitian adalah alat yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. 

Instrument yan digunakan peneliti meliputi : 

1. Lembar Observasi  

 Lembar observasi bertujuan untuk mengamati keadaan langsung di 

lapangan dan disesuaikan dengan data awal yang diperlukan untuk 

penelitian. Observasi ini terkait dengan keadaan fisik sekolah, media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan 

menguji cobakan mediayang ada dengan materi tematik di kelas 5 SD 

Riyadul Arkham Pandaan. Kisi-kisi observasi awal adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal 

No. Aspek Indikator 

1.  Kegiatan 

Pembelajaran  

Penggunaan metode pembelajaran   

2.  Penggunaan 

media 

pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan 

kebutuhan siswa  

3.  Peranan 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran  

Siswa menjadi aktif dengan adanya media pembelajaran  

4.  Respon siswa Kemampuan media  

 Sumber :olahan peneliti  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Instrumen Observasi Implementasi Media 

No. Aspek Indikator 

1.  Penggunaan 

Media 

Pembelajaran   

Penggunaan media pembelajaran dalam Tema 2 Subtema 1 

pembelajaran 2  

Respon peserta didik dalam proses pembelajaran  

Menggunakan media RESPOR (Respiratory Organs) 

untuk pembelajaran tematik  

Respon guru dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media RESPOR (Respiratory Organs) 

dalam pembelajaran tematik Tema 2 Subtema 1  

 Sumber : olahan peneliti  

2. Lembar Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengetahui kodisi yang berada di 

lapangan mengenai guru kelas dan siswa. Wawancara dilakukan 

kepada guru kelas untuk menemukan masalah yang terjadi saat 

pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas sehingga peneliti bisa 

memperbaiki masalah yang sedang terjadi dalam pembelajaran 

tersebut. Wawancara kepada guru kelas terkait media pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran dan wawancara kepada siswa 

dilakukan secara serentak bersama-sama di dalam kelas.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Guru kelas dan Siswa 

No. Aspek Indikator  

Guru  

1.  Pembelajaran  a. Kurikulum yang diterapkan   

b. Antuasias peserta didik dalam mempelajari 

pelajaran  

 

c. Media yang digunakan dalam pembelajaran   

2. Siswa  a. Jumlah siswa kelas 5   

b. Karakteristik siswa dalam pembelajaran   

c. Motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar  

 

3. Guru  a. Media pembelajaran yang digunakan saat kegiatan 

mengajar  

 

b. Metode pembelajaran yang digunakan guru kelas 

dalam pembelajaran  

 

c. Model pembelajaran yang digunakan guru kelas 

dalam pembelajaran  

 

d. Kesulitan guru kelas dalam pembelajaran   
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Siswa   

1.  Pembelajaran  a. Media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran  

 

b. Kegiatan yang membuat bosan peserta didik dalam 

pembelajaran  

 

c. Antusias peserta didik jika di beri media 

pembelejaran  

 

 Sumber : olahan peneliti  

3. Lembar Angket  

 Angket merupakan alat untuk memperoleh informasi melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait masalah dalam penelitian. Terdapat 

berbagai jenis angket yang dapat dipakai dalam melakukan sebuah 

penelitian. Menurut Arikunto (2010:195) Angket yang akan digunakan 

penulis dalam penelitian ini yaitu angket tertutup. Angket dibeda-

bedakan atas beberapa jenis, jika dipandang dari cara menjawab maka 

ada, a) Kuisoner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. b) Kuisoner tertutup, yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.  

Terdapat 4 instrumen angket yang digunakan peneliti yaitu valisadi 

ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli pembelajaran serta 

angket respon siswa.  

a. Pedoman ahli materi  

 Berikut merupakan kisi-kisi pedoman ahli materi untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dari materi yang terdapat didalam 

produk. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 

1. Materi a. Kesesuaaian materi yang diterapkan dalam media pembelajaran. 

b. Kesesuaian kompetensi inti  
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No. Aspek Indikator 

c. Kesesuaian KD dengan materi  

d. Kesesuaian indicator dengan materi  

e. Kesesuaian tujuan dengan materi  

2. Bahasa a. Bahasa yang digunakan alam media pembelajaran  

 Sumber : Olahan Peneliti  

b.   Pedoman ahli media  

 Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman ahli media untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dari produk yang dibuat oleh peneliti: 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

1. 
Konten 

(isi) 

Isi media pembelajaran yang dikembangkan  

2. 
Konstruk 

(Tampilan) 

Kemenarikan media pembelajaran yang dikembangkan  

 Sumber : Olahan Peneliti  

c. Pedoman ahli pembelajaran  

 Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman ahli pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat keefektifan media dalam pembelajaran sebagai 

berikut:  

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Materi  Kesesuaian materi yang diterapkan dalam media pembelajaran  

2. Bahasa  Bahasa yang digunakan pada media pembelajaran  

3. Konten (isi)  Media pembelajaran yang dikembangkan  

4. 
Konstruk 

(tampilan) 

Kemenarikan dari media pembelajaran yang dikembangkan  

5.  Penggunaan  Kemampuan dari media pembelajaran yang dikembangkan  

 Sumber : Olahan PEneliti  

d. Pedoman angket respon siswa  

 Berikut merupakan kisi-kisi pedoman angket respon siswa untuk 

mengetahui tingkat kemenarikan dari produk yang dibuat oleh peneliti, 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator 

1. 

Kualitas 

Media 

Pembelajaran  

Kemenarikan media pembelajaran  

Warna yang ada dalam media pembelajaran huruf   

Huruf yang ada dalam media pembelajaran  

2. 
Materi Kemenarikan materi yang diterapkan dalam media 

pembelajaran.   

 Sumber : olahan peneliti  

F. Teknik Analisis Data  

 

  Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang dan 

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono 2013:335). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan teknik analisis data yaitu teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif :  

1.  Analisis Data Kualitatif  

 Analisis data yang digunakan peneliti berupa analisis deskriptif 

kualitatif untuk mengolah data hasil dari wawancara yang dilakukan secara 

terstruktur dan data dari saran, komentar, kritik yang didapatkan dari 

validator ahli media, ahli materi serta angket respon siswa terhadap 

produk. Analisis data kualitatif dijelaskan secara deskriptif agar 

mempermudah pemahaman .  Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013:334) aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
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secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh yang meliputi beberapa tahapan 

diantaranya: 

a. Tahap pengumpulan data (Data Collection) 

 Data diperoleh selama penggunaan media pembelajaran serta berbagai 

hal yang ditemui (penghambat, pendukung) dan kegiatan yang dilakukan 

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.  

b. Reduksi data (Data Reduction)  

 Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting dicari dan membuang yang tidak perlu.  

c. Penyajian data (Data Display)  

 Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk 

memberikan uraian deskriptif. Hal ini lebih memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.  

2.  Teknik analisis data kuantitatif  

 Data kuantitatif digunakan sebagai pengolah data yang berupa angka 

data kuantitatif berupa penilaian ahli media, ahli materi serta respon siswa. 

Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penelitian angket yang diubah 
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menjadi data interval. Pengolahan data kuantitatif menggunakan skala 

likert dengan skor penilaian 1-4. Skala likert merupakan skala yang 

menilai tingkah laku dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

penelitian terhadap responden (sukardi, 2003). Skala likert menggunakan 

variable yang dijabarkan menjadi indikator kemudian disusun menjadi 

sebuah penyataan. Skala likert menggunakan kategori jawaban dari sangar 

baik hingga tidak baik. Jawaban dapat diberikan menggunakan tanda 

centang pada kolom yang tersedia. Setelah itu menentukan item jawaban 

yang diberi skor. Skor yang didapat akan diolah. Berikut adalah tabel 

kriteria skor.  

Tabel 3.8 Kriteria Skor dengan Skala Likert 

Kategori Skor 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

4 

3 

2 

1 

(Sumber : Arikunto, 2007) 

 Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diberikan 

validator sesuai dengan tabel skor, kemudian skor yang telah dijumlah 

tersebut dihitung menggunakan rumus. Berikut rumus yang digunakan.  

P =         
  

  

Keterangan : 

P  : Presentasi 

∑x  : Jumlah jawaban responden  

N  : Jumlah nilai skor nilai maksimal  

100 : Konstanta  
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  Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan nilai hasil dari 

perhitungan nilai hasil angket menggunakan rumus tersebut, dapat 

ditentukan tingkat kevalidan berdasarkan tabel berikut :  

Tabel 3.9 Perhitungan Nilai Hasil Angket 

 

 

 

                Sumber : Akbar, 2013 :41 

G. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas digunakan untuk memperoleh efektif tidaknya produk yang 

dikembangkan, apabila diterapkan pada proses pembelajaran. Produk yang 

dimaksud dalam hal ini adalah media pembelajaran RESRPOR. Uji efektivitas 

ini dilihat dengan membandingkan hasil belajar peserta didik kelas 5 antara 

nilai pretest dan postest pada Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 2. Pemberian 

perlakuan dalam penelitian ini dengan menggunakan media pembelajaran 

media RESPOR. Kegiatan ini efektivitas dengan menggunakan rancangan one 

group pretest-postest design, sebagai berikut:  

 

 

 

Variable bebas/ perlakuan : Media pembelajaran RESPOR  

Variabel terikat  : Hasil belajar siswa 

O1    : Skor pretest 

O2    : Skor postest 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Data Keterangan  

85, 01% - 100% Sangat Valid Dapat digunakan tanpa 

revisi 

70,01% - 85% Cukup Valid Dapat digunakan dengan 

revisi 

50,01 - 70% Kurang Valid Disarankan untuk tidak 

digunakan 

01.00% - 50% Tidak Valid Tidak boleh digunakan 

O1 X O2 
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X    : Pembelajaran menggunakan media RESPOR 

Uji efektivitas produk ini untuk mendeskripsikan keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan agar terlihat media tersebut lebih berguna 

dan bermanfaat dalam pembelajaran. 

 

  


