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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGA 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model penelitian 

ADDIE. ADDIE memiliki kepanjangan dari (Analysis- Design- Develop- 

Implement- Evaluate). ADDIE adalah model yang dibawa dan dikenalkan oleh 

Reiser Ollenda pada tahun 1990-an (Sutarti, 2017:15). Salah satu fungsi dari 

model ADDIE ini adalah sebuah model yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

yang bersifat dinamis dan efektif (Santoso, 2010:72). Berdasarkan pemaparan 

yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model ADDIE 

memiliki sifat yang sistematis dan interaktif karena dapat kita lihat dari tahapan-

tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Model ADDIE memberikan 

kesempatan kepada peneliti untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang 

bernilai kualitas tinggi. 

Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R & D). Research and Develophment adalah model 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2012:297). Melalui pemaparan tersebut 

dapat diartikan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan penelitian dalam 

pengembangan yang digunakan untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang 

sudah diuji sesuai dengan prosedur keefektifannya. Dalam pengembangan e-book 

retells menggunakan model ADDIE. Proses dalam mengembangkan suatu produk 

serta dapat dipertanggungjawabkan juga merupakan sebuah devinisi mengenai 
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model penelitian dan pengembangan. Ada berbagai macam produk yang dapat 

dikembangkan dan diciptakan yaitu dapat berupa software maupun benda 

kongkrit. Produk yang akan dikembangkan merupakan e-book retells yang akan 

digunakan oleh siswa Sekolah Dasar.  

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan dalam hal mencari informasi 

dan data melalui kajian teori, wawancara, analisis kebutuhan beserta observasi 

langsung, dapat diajukan berupa e-book retells dengan mengandung unsur 

numerasi untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan terus belajar mengenai angka 

yang diadaptasi dari model ADDIE. Berikut adalah penjabaran mengenai kelima 

tahapan model ADDIE :  

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan model ADDIE 

Sumber : dikutip dalam (Bilfaqih, 2015:11) 

 

1. Analisis (Analysis) 

Tahap pertama dari model pengembangan ADDIE adalah model penelitian 

dengan menganalisis hasil dari observasi dan wawancara beserta dengan kajian 

untuk dapat menganalisis masalah atau hambatan dalam program literasi. Solusi 

dari permasalahan diatas dapat dilakukan dengan peningkatan sumber daya 

manusia, motivasi, sarana dan prasarana, pelatihan maupun manajemen. 

Berdasarkan studi lapangan dan pengumpulan dari bukti secara empiris yang 
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sudah didapat oleh peneliti adalah gerakan literasi sekolah yang ada di SDN 

Sumberejo I memperoleh data pelaksanaan kegiatan membaca yang dilakukan 

oleh siswa masih terlalu minim. Model-model buku yang disediakan oleh sekolah 

kurang bervariasi dan motivasi siswa yang sangat rendah sehingga dapat prediksi 

bahwa minat baca siswa sangat rendah. Berdasarkan pemaparan yang sudah 

dijelaskan diatas peneliti ingin mengembangkan e-book retells yang dikemas 

menjadi sebuah buku elektronik berbentuk soft file, dengan menggabungkan 

berbagai macam warna dan gambar serta suara yang identik dengan karakteristik 

siswa. 

2. Desain (Design) 

Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahap desain dapat dilakukan 

dengan mendeskripsikan cerita untuk bahan bacaan, strategi, tujuan, dan mulai 

mencari penemuan dari analisis. Dalam pengembangan e-book retells, pada tahap 

ini bahan bacaan yang digunakan pada e-book adalah pembahasan mengenai 

angka-angka. Melalui konsep dasar yang sudah dipastikan bahan bacaan yaitu 

berkaitan dengan angka-angka dan dipadukan dengan desain yang melibatkan 

gambar-gambar dan warna-warna beserta suara. E-Book yang akan dibuat akan 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di sekolah dasar.  

3. Pengembangan (Develop) 

Pengembangan atau dapat disebut juga dengan development adalah tahap 

yang tercantum dalam tahapan model ADDIE. Pada tahap ketiga ini dapat 

dilakukan kegiatan yang berupa menyediakan perangkat untuk memberikan solusi 

dari masalah yang ada dan disesuaikan dengan hasil penelitian serta penyusunan 
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materi yang berada pada tahap kedua. Pada tahap ketiga ini, prototype e-book 

retells akan dilihat dahulu dan direvisi oleh tim ahli media, dan tim ahli materi. 

Setelah dilaksanakan revisi maka akan dilakukan validasi produk hasil kevalidan, 

kemudian selanjutnya di implementasikan atau tidak pada tahap selanjutnya.  

4. Implementasi (Implement) 

Tahapan yang keempat pada model ADDIE adalah implementasi atau 

implementation. Pada tahap keempat ini diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah-masalah kegiatan literasi yang sudah ada sebelumnya. Diharapkan juga 

para siswa dapat mendapatkan inovasi dan motivasi dalam melaksanakan kegiatan 

literasi melalui e-book retells tersebut. Kegiatan implementasi yang dilakukan 

dengan melaksanakan penelitian melalui uji kelompok secara besar.  

5. Evaluasi (Evaluate) 

Pada tahap akhir yaitu tahap kelima dari model ADDIE adalah tahap 

evaluasi atau evaluation. Pada tahap terakhir ini adalah tahap menganalisis hasil 

dari masukan-masukan para ahli media, ahli materi dan uji coba lapangan di SDN 

Sumberejo I berserta juga revisi. Pada tahap ini dilakukan tahap analisis data 

secara kuantitatif dan secara kualitatif. Pada tahap evaluasi secara kuantitatif, 

digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka pada angket yang sudah 

diberikan kepada responden. Sedangkan secara kualitatif yaitu data yang 

digunakan untuk mengolah data yang berupa kritik, saran, masukan yang bersifat 

membangun dari ahli media, ahli materi dan uji coba lapangan yang sudah 

dilakukan semi pengembangan e-book retells yang lebih baik. 

A. Penilaian Formatif 
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Penilaian formatif merupakan penilaian yang melihat aktivitas guru dan 

siswa untuk dapat memantau hasil belajar siswa maupun perkembangan proses 

belajar siswa secara langsung. Penilaian formatif dapat memberikan umpan balik 

terhadap proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

pada sebelumnya. Pada penilaian formatif diterapkan pada kegiatan implementasi 

media baca e-book retells di sekolah saat kegiatan GLS (Gerakan Literasi 

Numerasi). 

Hasil penilaian formatif sangat bergantung terhadap guru atau kemampuan 

guru. Guru berperan penting karena guru harus dapat mengkomunikasikan dengan 

baik untuk dapat mencapain tujuan yang maksimal. Umpan balik yang didapatkan 

bisa menjadikan siswa menjadi termotivasi kembali terhadap kegiatan belajar 

maupun hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. 

B. Penilaian Sumatif 

Penilaian sumatif merupakan penilaian yang menghasilkan angka atau 

sebuah penilaian yang bertulisakan catatan angka sehingga mendapatkan sebuah 

nilai atau angka. Penilaian sumatif berhubungan dengan penilaian yang dapat 

menyimpulkan prestasi siswa, serta penilaian akhir pada hasil belajar siswa atau 

kepemahaman siswa. Penilaian siswa juga berdapak pada siswa sehingga siswa 

mendapatkan motivasi belajar setelah mengetahui hasil belajar yang sudah 

dilakukan. 

 

 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumberejo I yang berlokasi di Jl.Raya 

Banyubiru Desa Sumberejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan pada 

bulan Mei 2019. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumberejo I berdasarkan 

bahwa sekolah tersebut sudah  melaksanakan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) dengan mempertimbangkan hasil dari observasi awal dan melakukan 

wawancara bersama salah satu guru di sekolah tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung pada suatu 

tempat yang dituju untuk menghasilkan sebuah informasi nyata. Observasi 

menjadi sebuah hal yang perlu dan menjadi keharusan bagi berkembangnya ilmu 

pengetahuan (Denzin, dan Licolln, 2009:523 dalam Hasanah, 2009:23). Observasi 

dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan.  

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi 

tidak berperan serta. Observasi dilaksanakan langsung oleh peneliti yang 

ditujukan kepada guru wali kelas dua dan bertempat di SDN Sumberejo I. Tempat 

dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah dalam pelaksanaan GLS (Gerakan 

Literasi Sekolah) sudah lumayan bagus namun masih terdapat banyak siswa yang 

kurang minat dalam membaca maupun termotivasi dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut sehingga dibutuhkannya media e-book retells. Observasi awal 

dilaksanakan di awal penelitian yang bertujuan untuk menggalih data tentang 
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respon guru dan respon siswa terhadap penggunaan e-book retells. Peneliti dalam 

kegiatan ini juga berperan sebagai observer untuk mengamati jalannya kegiatan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada narasumber 

untuk mendapatkan informasi lebih mengenai objek yang diinginkan. Pernyataan 

tersebut didukung oleh (Bungin, 2017:136) bahwa wawancara merupakan sebuah 

proses untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Jenis wawancara ada dua 

yaitu wawancara terencana dan tidak terencana.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terencana dan 

terstruktur yang bertempat di SDN Sumberejo I dengan narasumber wali kelas 

dua. Wawancara dilakasnakan selama dua kali, yang pertama pada saat 

melaksanakan observasi awal yaitu pada tanggal 19 Nopember 2019 dan yang 

kedua dilaksanakan pada saat penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan (need assesment), karakteristik, materi, tanggapan, 

komentar dan saran guru dan anak setelah menggunakan e-book retells. Kegiatan 

wawancara dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha untuk memperjelas dan 

memperkuat data yang sudah didapatkan.  

 

 

3. Studi Dokumentasi 
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Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara tidak langsung untuk memperoleh informasi pada subjek tertentu 

yang ingin diketahui. Dokumen dapat berupa catatan harian, struktur organisasi, 

sejarah, profil, data, denah tempat, peta, biografi (Sukmadinata, 2009:221). 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diartikan dengan dokumentasi tidak hanya 

meliputi satu hal saja namun dapat berupa berbagai hal yang meliputi data. 

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik 

studi dokumentasi untuk mencari data tentang profil sekolah, dan sarana prasarana 

sekolah.  

4. Angket atau kuisioner 

Angket atau kuisioner merupakan pertanyaan yang disusun menjadi 

kalimat tanya yang dilengkapi dengan kalimat jawaban. Angket atau kuisioner 

juga bentuk pencarian informasi atau data untuk penelitian yang dilakukan secara 

tidak langsung. Angket dibagi menjadi dua, yaitu angket yang berupa isian dan 

berupa pilihan. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang 

berupa pilihan karena memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan 

namun dilengkapi dengan kolom keterangan yang bertujuan untuk tetap 

memberikan alasan maupun keterangan tambahan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dan pengembangan ini terdapat lembar validasi dari 

ahli materi dan ahli media, lembar observasi, dan respon siswa, respon guru dan 

wawancara. Untuk mengetahui seberapa dalam materi yang disampaikan dan 

relevansinya terhadap kompetensi yang akan dicapai maka akan diberikan lembar 
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validasi ahli materi. Sedangkan untuk mengetahui kelayakan mencakup kevalidan 

e-book retells dalam literasi numerasi pada kegiatan GLS maka akan diberikan 

instrumen penelitian kepada ahli media, ahli materi. Lembar observasi nantinya 

digunakan untuk mengetahui penerapan e-book retells dalam literasi numerasi 

pada kegiatan GLS. Lembar keefektifan didapat untuk mengetahui respon guru 

maupun dari siswa setelah mengaplikasikan e-book retells dalam literasi numerasi 

pada kegiatan GLS. Berikut ini adalah tabel untuk mengetahui instrumen 

penelitian dalam mengumpulkan sejumlah data: 

Tabel 3.1 Tabel instrumen penelitian e-book retells 

 

No. Aspek yang Diukur Insrumen Data yang Diperoleh Responden 

1. Kelayakan produk 

berupa kevalidan 

materi bahan bacaan 

dan e-book retells 

Angket validasi 

materi e-book 

retells 

Kevalidan materi 

bahan bacaan terkait 

dengan e-book retells 

Ahli materi  

Angket validasi 

produk e-book 

retells 

Kevalidan produk e-

book retells 

Ahli media 

2. Kelayakan produk 

berupa keefektifan e-

book retells 

Angket respon 

siswa 

Respon siswa setelah 

menggunakan e-book 

retells 

Siswa 

Angket respon guru Respon guru setelah 

menggunakan e-book 

retells 

Guru 

Lembar wawancara Penerapan e-book 

retells 

Guru 

Lembar Observasi Penerapan e-book 

retells 

Peneliti 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Instrumen ini nantinya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

penelitian dan pengembangan serta divalidasi secara teoritis. Instrumen yang 

sudah divalidasi oleh dosen pembimbing penelitian dan pengembangan nantinya 

akan digunakan untuk pengumpulan data penilaian. Peneliti membagi instrumen 

menjadi delapan instrumen, yaitu 1. Pedoman wawancara guru, 2. Lembar 

observasi awal, 3. Lembar analisis kebutuhan guru, 4. lembar validasi oleh ahli 

materi yang terdiri aspek isi atau materi, aspek pembelajaran dan aspek tata 
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bahasa, 5. Lembar validasi oleh ahli media yang mencakup aspek tampilan dan 

aspek pemograman, 6. Lembar respon guru, 7. Lembar respon siswa. Kisi-kisi 

instrumen untuk ahli media, ahli materi, wawancara, dan respon guru dan respon 

siswa sebagai beriku: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen lembar observasi awal untuk e-book retells dalam literasi 

numerasi 

 

No. Indikator 

1 Guru menggunakan e-book saat menjelaskan 

2 Guru menyusun rencana kegiatan GLS 

3 Guru menggunakan media buku yang efisien 

4 Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam penggunaan e-book 

5 Guru menggunakan bahasa yang singkat dan jelas saat menerangkan  

6 Guru membantu siswa melaksanakan GLS 

7 Keadaan diruang baca kondusif 

8 Siswa responsif terhadap guru 

9 Guru selalu bertanya jawab mnegenai literasi dengan siswa 

10. Guru memotivasi siswa 

11. Guru memberikan pujian-pujian sederhana kepada siswa 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen analisis kebutuhan guru e-book retells dalam literasi numerasi 

 

No. Aspek yang Dinilai Indikator 

1. 

 

 

 

E-Book 

 

 

1. Penggunaan e-book 

2. Jenis e-book 

3. Warna 

 

 

 

No. Aspek yang Dinilai Indikator 

  4. Keamanan 

  5. Bentuk 
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  6. Kuantitas 

2. Respon Siswa 1. Kemudahan 

2. Bahan bacaan 

3. Pemahaman siswa pada bacaan 

Sumber : Olahan Peneliti 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen pedoman wawancara awal guru untuk e-book retells dalam 

literasi numerasi 

No. Aspek yang 

Dinilai 

Indikator Nomor 

Soal 

1. Informasi 

Sekolah 

1. Kurikulum yang digunakan di SDN Sumberejo I 1. 

2. Kualifikasi guru di SDN Sumberejo I 2. 

3. Pelatihan dan seminar dihadiri guru SDN Sumberejo I 3. 

2. Ketersediaan 

Koleksi E-

Book 

1. E-Book dikoleksi dengan baik 4. 

2. E-book terkait dengan literasi numerasi 5. 

3. E-Book dibuat sendiri oleh guru 6. 

4. E-Book dibeli dengan anggaran seadanya 7. 

5. E-Book dibeli dengan anggaran yang sudah disiapkan 8. 

6. E-Book yang sudah pernah dibuat guru 9. 

3. Penggunaan 

E-Book 

1. Apakah dalam kegiatan GLS selalu mengunakan e-book 10. 

2. E-Book apa yang digunakan dalam kegiatan GLS di SDN 

Sumberejo I 

11. 

3. Berapa jumlah e-book retells di SDN Sumberejo I Pasuruan 12. 

4. Bagaimana respon siswa dengan hadirnya e-book retells 13. 

5. Apakah siswa lebih menyukai membaca dengan 

menggunakan e-book 

14. 

4. Penelitian 

yang serupa 

yang pernah 

dilakukan di 

SDN 

Sumberejo I 

Pasuruan 

1. Apakah penelitian tersebut berkaitan dengan pengembangan 

media pembelajaran 

15. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan e-book apa terkait e-

book retells 

16. 

 3. Bagaimana respon anak terhadap e-book tersebut 17. 

Sumber : Olahan Peneliti 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen pedoman lembar validasi ahli materi bahan bacaan e-book 

retells dalam liteasi numerasi 

No. Aspek yang Dinilai Indikator Nomor 

Soal 
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1. Isi materi 

 

 

 

 

1. Penyajian materi 1 

2. Kelengkapan materi 2 

3. Penyajian Bahasa 3, 4 

4. Kemudahan Bahasa 5 

5. Keleluasaan materi 6 

6. Kedalaman materi 7 

7. Keakuratan konsep 8, 9 

Sumber : Olahan Penelitian 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen pedoman lembar validasi ahli e-book retells dalam literasi 

numerasi 

No. Aspek yang Dinilai Indikator Nomor 

Soal 

1.  Pemograman 1. Menu tampilan 1 

2. Petunjuk penggunaan 2, 3 

2.  Tampilan 1. Format huruf 4, 5 

2. Jarak antar kata 6, 7 

3. Keterbacaan teks 8 

4. Kualitas tampilan 9, 10, 

11, 12 

5. Komposisi warna 13, 14 

6. Tombol media 15, 16 

7. Petunjuk mudah dipahami 17 

4.  Kemudahan 1. Pengoperasian 18 

2. Pemindahan 19 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen lembar respon guru terhadap e-book retells dalam literasi 

numerasi 

No. Aspek yang Dinilai Indikator Nomor 

Soal 

1.  Penampilan dan Efektifitas 1. Tampilan 1,2 

 Media 2. Kemudahan dalam pengaplikasian 3, 4 
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  3. Kepraktisan media 5, 6, 7, 8, 

2.  Penyajian Materi pada Media 1. Peningkat minat baca 9, 

2. Kemudahan dalam materi 10, 

3.  Ketertarikan Media Baca 1. Ketertarikan siswa 11, 12 

 2. Menciptakan rasa semangat 13 

4.  Keterlibatan Siswa dalam 

menggunakan media 

1. Peningkat kreatifitas siswa 14 

2. Peningkat semangat membaca 15 

Sumber : Olahan Peneliti 

Table 3.8 Kisi-kisi instrumen lembar respon siswa terhadap e-book retells dalam literasi 

numerasi 

No. Aspek yang Dinilai Indikator Nomor 

Soal 

1.  

Ketertarikan 

1. Tampilan 1 

2. Rasa 2, 3 

3. Kemudahan 4, 5 

2.  

Materi bahan bacaan 

1. Kemudahan 6, 7, 8 

2. Penyajian materi 9, 10 

Sumber : Olahan Peneliti 

Tabel 3.9 Kisi-kisi instrumen lembar observasi penelitian e-book retells dalam literasi 

numerasi 

No. Aspek yang Dinilai Indikator 

1.  

Kemudahan 

1. Kemudahan dalam pengaplikasikan 

2. Kemudahan materi bahan bacaan 

3. Kemudahan dalam penyampaian 

4. Kemudahan dalam penyimpanan 

2.  

Motivasi 

1. Daya tarik siswa 

2. Kebermanfaatan e-book untuk siswa 

Sumber : Olahan Peneliti 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif dan 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dari hasil tinjauan para ahli dan 

hasil uji coba pengembangan e-book retells. Data deskriptif yaitu tinjauan saran 

ahli media, ahli materi yang sesuai dengan prosedur penelitian dan 
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pengembangan. Tahap awal penelitian pengembangan dilakukan dengan 

pengumpulan referensi terkait literasi numerasi, tahap selanjutnya yaitu 

penyusunan instrumen penelitian dan pengembangan e-book. 

Setelah tahap penyusunan instrumen tahap selanjutnya yaitu penelitian dari 

ahli media, ahli materi. E-Book ini divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli 

literasi kemudian direvisi oleh peneliti sehingga diperoleh e-book retells revisi 

tahap I. E-Book hasil revisi I kemudian diujicobakan dengan cara digunakan oleh 

guru dalam pelaksanaan GLS. Setelah diujicobakan maka akan direvisi kembali 

dan diperoleh e-book retells revisi tahap II. Berdasarkan tahap tersebut maka 

dihasilkan produk akhir e-book retells dalam literasi numerasi untuk siswa di 

Sekolah Dasar. 

1. Analisis deskriptif Kuantitatif 

Analisis data secara kuantitatif dapat dilakukan dalam skor angket. 

Sedangkan analisis secara kualitatif digunakan untuk mengolah data saran, 

masukan, kritikan dari ahli dan pengguna dengan deskriptif. Untuk mengetahui 

dan mengolah hasil keefektifan dan kevalidan dari angket, rumus yang digunakan 

sebagai berikut: 

P = 
∑ 

∑  
  x 100% 

 Keterangan : 

 P  : Prosentase Validasi 

 ∑  : Jumlah Keseluruhan Jawaban dalam seluruh item 

∑  : Jumlah Keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item  

Tabel 3.10 Tingkat Pencapaian Angket Validasi Ahli 
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 Skor Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

Data 

Keterangan 

4 85,01 % - 100 % Sangat Baik Dapat digunakan tanpa revisi 

3 70,01 % - 85 % Baik Dapat digunakan dengan revisi 

2 50,01 % - 70,00% Kurang Baik Disarankan untuk tidak digunakan 

1 01,00 % - 50 % Tidak Baik Tidak boleh digunakan 
 

Sumber : Adaptasi dari (Akbar, 2013:41) 

E-Book yang memiliki kualitas yang tinggi mencangkup kevalidan dan 

keefektifan dengan hasil minimal 71% (Permendikbud No.104 Tahun 2014) 

dapat diprosentasikan dengan hasil analisis untuk seluruh cakupan adalah 

sebagai berikut : 

 

Setelah hasil dipresentasekan seara kuantitatif maka dapat diambil 

keputusan dengan mendiskripsikan hasil presentase yang didapat sebagai 

hasil dari kevalidan dan keefektifan dapat dilihat tabel 3.11 dibawah ini : 

Tabel 3.11 Presentase kevalidan dan keefektifan 

 

No Presentase Tingkat 

1 75,01 % - 100 % Sangat valid, sangat efektif, dan dapat digunakan 

2 50,01 % - 75,00 % valid, efektif, dan dapat digunakan dengan revisi kecil 

3 25,01 % - 50,00 % Kurang valid, kurang efektif, perlu direvisi besar 

4 0,00 % - 25,00 % Tidak valid, tidak efektif, dan tidak dapat digunakan 

Sumber : Adaptasi dari Akbar & Sriwijaya, 2011: 147 

2. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan 

model interaktif dari Miles and Huberman menurut Sugiyono (2015) bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan efektif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas. Data didapatkan dari hasil wawancara 

Presentase (%) = Skor hasil keseluruhan yang didapat x100% 

Skor hasil maksimal 
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maupun observasi dan studi dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. 

Data yang sudah didapatkan akan dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan 

pada pengembangan media e-book retells. Berikut adalah gambaran dalam 

analisis data: 

  

Gambar 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 
Sumber : Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14) 

 

Pengumpulan data yang terdapat pada analisis data kualitatif dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Reduksi Data (Data Reduction) 

Data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi akan dijadikan satu dan diteliti kembali dengan 

mengambil data-data yang penting serta mengurangi hal-hal yang tidak 

diperlukan. Hal ini dilakukan untuk dapat memfokuskan data pada hal yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

 

b) Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data berbentuk deskriptif atau uraian kata mengenai hal yang 

didapatkan setelah data direduksi. Penyajian ini berisikan penjelasan mengenai 
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penggunaan media e-book retells pada saat proses GLS (Gerakan Literasi 

Sekolah). 

c) Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Berdasarkan data yang 

sudah direduksi dan juga disajikan maka peneliti membuat kesimpulan dengan 

didukung bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data. Pada tahap terakhir 

ini maka peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan 

dan akan menghasilkan sebuah jawaban dari rumusan masalah. 


