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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PNGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE yang terdiri dari lima tahapan menurut Tegeh, dkk (2014:42) yang 

meliputi (1) Tahap analisi (analysis), (2) Tahap perencanaan (design), (3) Tahap 

pengembangan (development), (4) Tahap penerapan (implemention), dan (5) 

Tahap evaluasi (evaluation). Alasan peneliti menggunakan model ADDIE karena 

sederhana dan mudah dipelajari karena merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang sistematis. Pada setiap tahapan pengembangan model ADDIE 

ini terdapat kegiatan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan disetiap tahapan, 

sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan ataupun kekurangan dalam 

pengembangan produk media pembelajaran sampai pada tahap akhir. Adapun 

langkah penelitian pengembangan ADDIE dalam penelitian ini dapat disajikan 

dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah – langkah model pengembangan ADDIE 

Sumber: Tegeh, dkk (2014:42) 

 



26 
 

 
 

B.  Prosedur  Penelitian dan Pengembangan 

1.   Tahap Analisis (Analyze)  

 Pada tahap analisis yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi dan 

wawancara pada tanggal 5 november 2018 di SDN Pujon Kidul  media 

pembelajaran yang di gunakan pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan 

Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2 media yang 

digunakan adalah buku paket dan LKS. Pada  SDN 2 Pujon Kidul LKS dan buku 

paket hanya berjumlah 17, jadi setiap 2 anak mendapatkan 1 buku paket dan LKS, 

karena siswa di SDN  Pujon Kidul ini adalah gabungan dari SDN 1 Pujon Kidul 

dan SDN 2 Pujon Kidul, sehingga siswanya banyak. Seharusnya ideal 1 kelas itu 

20 sampai 25 siswa, tetapi pada SDN Pujon Kidul ini berjumlah 35 siswa. Guru 

juga hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan sehingga siswa menjadi 

bosan dalam belajar 

Pada tahap analisis yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi dan 

wawancara pada tanggal  15 Maret 2019 di SD Muhammadiyah 4 Batu bahwa di 

SD tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang ada 

di SD Muhammadiyah 4 Batu kurang terpenuhi, seperti sarana media 

pembelajaran masih kurang, karena guru kelas V masih menggunakan media 

gambar yang ditampilkan di layar proyektor, akan tetapi di SD Muhammadiyah 4 

Batu hanya memiliki 2 LCD  dan 2 layar proyektor sehingga penggunaan 

dilakukan secara bergantian, selain itu juga menggunakan buku siswa dan buku 

guru sebagai sumber belajar, seperti pada materi IPA yang terdapat di Tema 2 

Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih 

Pembelajaran 2 guru hanya menggunakan gambar sistem pernafasan manusia 
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sebagai media yang digunakan untuk menjelaskan tentang materi tersebut dalam 

proses pembelajaran. Tetapi di SD Muhammadiyah 4 Batu sudah memiliki 

prasarana yang dapat  menunjang kegiatan pembelajaran yaitu ruang kelas. 

Metode yang digunakan di SD Muhammadiyah 4 Batu adalah ceramah, 

penugasan dan tanya jawab. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh 

mengolah udara bersih pembelajaran 2, kemudian dari data observasi dan 

wawancara yang di peroleh, maka peneliti akan mengembangkan media box 

sipensia materi Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh 

mengolah udara bersih pembelajaran 2 kelas V Sekolah Dasar. 

2. Tahap perencanaan (Design) 

a.   Berdasarkan hasil wawancara dan obsrvasi diperoleh bahwa di SDN   

  Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu menggunakan media kurang   

  sesuai  

b.  Menetapkan materi pada media pembelajaran yang akan dibuat   

 berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan.  

c.   Mentapkan kompetensi dan indikator yang akan dicapai melalui media   

       pembelajaran 

d.  Menyusun rencana pembuatan media box sipensia, membuat konsep atau 

prototype dari media box sipensia, mendesain sticker sistem   pernapasan 

manusia, membuat cerita, membuat rangkaian listrik yang  digunakan 

untuk menyalakan lampu yang akan dipasang pada sticker, mencetak 
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sticker nama, penjelasan dan fungsi sistem pernapasan manusia,   dan 

membuat tempat untuk meletakkan speaker bluetooth .   
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e.  Menentukan seberapa perubahan tingkat penguasaan siswa dalam    

 pembelajaran setelah menggunakan media box sipensia yang dirancang   

 oleh peneliti  

3. Tahap Pengembangan (Developmnt) 

  Tahap pengembangan merupakan kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain 

ke dalam bentuk fisik (produk) . Produk yang akan dibuat oleh peneliti adalah 

media box sipensia. Pengembangan produk dimulai dengan mendesain sticker 

sistem pernapasan manusia, membuat cerita, membuat rangkaian kabel yang 

digunakan untuk menyalakan lampu yang akan dipasang pada sticker, mencetak 

sticker nama, penjelasan dan fungsi sistem pernapasan manusia, dan membuat 

tempat untuk meletakkan speaker bluetooth .    

 Media yang telah dikembangkan oleh peneliti akan divalidasi pada ahli media 

dan ahli materi dan ahli pembelajaran untuk mengetahui kelayakan produk berupa 

kevalidan materi dan media pembelajaran box sipensia. Validator menilai produk 

yang dikembangkan dengan memberikan saran atau komentar yang akan dijadikan 

bahan revisi terhadap media box sipensia yang dikembangkan. 

4. Tahap Penerapan ( Implementation) 

  Pada tahap impelmentasi ini dilakukan di SDN Pujon Kidul dan SD 

Muhammadiyah 4 Batu, yang dilaksanakan pada kelas V. Peneliti juga melakukan 

observasi saat implementasi berlangsung . Pada Uji coba lapang produk media 

box sipensia dilakukan untuk mengetahui kemenarikan media box sipensia yang 

dapat diketahui melalui angket respon siswa dan angket respon guru. Selain untuk 

mengetahui kemenarikan media box sipensia berdasrkan angket respon, pada 

tahap implementasi juga dilakukan Pretest dan Posttest. Preetest dilakukan ketika 
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siswa belum belajar menggunakan media box sipensia dan Posttest dilakukan 

setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media box 

sipensia. Hasil dari Pretest dan Posttest tersebut digunakan untuk mengetahui 

efektifitas media pada kegiatan pembelajaran. Media box sipensia dapat dikatakan 

efektif apabila dari hasil dari test tersebut diatas dari KKM (kurang lebih 75%) 

5. Tahap evaluasi ( Evaluation )  

  Pada tahap evaluasi dilakukan berdasarkan data dari validasi para ahli dan 

respon siswa untuk mengevaluasi media pada tahap implementasi masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan atau tidak. Apabila media tidak memiliki kekurangan 

atau kelemahan maka media layak untuk digunakan tanpa perlu direvisi lagi, 

tetapi apabila media masih terdapat kekurangan atau kelemahan maka media perlu 

adanya revisi atau penyempurnaan lagi. 

 

C. Tempat dan waktu penlitian  

1.  Tempat Penelitian  

 Penelitian pengembangan ini dilakukan dilakukan di SDN  Pujon Kidul yang 

beralamatkan Jl. Raya Pujon Kidul Rt.4 Rw.2 Dusun Pujon Kidul Desa Pujon 

Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan SD Muhammadiyah 4 Batu yang 

beralamtkan Jl. Welirang No.17, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu 

2.  Waktu Penelitian  

 Penelitian akan dilaksanakan pada semester genap yaitu pada materi 

pembelajaran tematik Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh 

mengolah udara bersih pembelajaran 2 kelas V. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

 Pada setiap tahapan pengembangan terdapat teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulam data yang digunakan sebagai berikut:  

1. Observasi  

 Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi nonpartisipan 

dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan 

oleh orang yang sedang di observasi. Observasi yang dilakukan meliputi dua 

tahapan yaitu observasi awal dan tahap uji coba lapangan.  Tujuan dari observasi 

awal adalah mengetahui permasalahan dan analisis kebutuhan yang ada pada kelas 

V SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu, dan pada tahap kedua  tahap 

uji coba lapangan bertujuan untuk menguji keefektifan penggunaan media.  

2.  Wawancara  

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur.  Wawancara 

dilakukan dengan guru kelas V SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu. 

Hal yang dimaksudkan dalam wawancara ini yaitu mengenai media yang 

digunakan pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh 

mengolah udara bersih pembelajaran 2 yang digunakan guru dan siswa selama 

pembelajaran.  

3.   Angket 

      Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi dan respon 

siswa. Angket ini digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kemenarikan media.  
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a.  Angket Validasi  

       Angket validasi digunakan untuk memperoleh penilaian kevalidan dari ahli  

media, ahli materi dan ahli pembelajaran tentang media yang sudah dibuat. 

Setelah itu angket dianalisis untuk mengatahui kelayakan media box sipensia. 

b.   Angket Respon  

   Angket respon yaitu angket respon siswa dan angket respon guru. Angket 

respon yang diberikan kepada siswa dan guru digunakan untuk mengetahui 

kemenarikan serta reaksi saat menggunakan media box sipensia. Angket respon 

akan diberikan setelah melaksanakan implementasi di SDN Pujon Kidul dan SD 

Muhammadiyah 4 Batu. 

4.   Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi data yang 

dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran. Pengambilan dokumentasi 

dilakukan pada saat observasi implementasi uji coba media box sipensia peserta 

didik kelas V SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu.  

5.    Tes  

      Test pretest dan posttest  dilakukan sebelum dan setelah menggunakan media 

box sipensia . Test digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berupa 

nilai hasil soal evaluasi guna untuk mengetahui efektivitas media box sipensia 

terhadap prestasi siswa kelas 5. Efektivitas dilihat dari tingkat keberhasilan media 

dalam penyampaikan materi yang terdapat pada media box sipensia.  
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E. Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian dan pengembangan ini terdapat pada lembar 

validasi dari ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, (guru kelas V SD), lembar 

observasi, wawancara, respon siswa dan respon guru. Berikut ini adalah table 

untuk mengetahui instrument penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data: 

Tabel 3.1 Instrument Penelitian dan Pengembangan 

No Indikator Instrumen 
Data yang 

diperoleh 
Responden 

1 Kevalidan maeri dan media  Angket validasi 

materi pada 

media box 

sipensia  

Kevalidan materi 

pembelajaran 

pada media box 

sipensia  

Ahli materi 

Angket validasi 

media  

Kevalidan 

produk media 

box sipensia  

Ahli media 

Angket validasi 

pembelajaran  

Kevalidan 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

media box 

sipensia  

Ahli 

pembelajaran 

box sipensia 

2.  Kemenarikan media box 

sipensia 

Angket respon 

siswa  

Respon siswa 

setelah 

menggunakan 

media box 

sipensia 

Siswa 

Angket respon 

guru  

Respon guru 

tentang 

penggunaan 

media box 

sipensia  

Guru 

Lembar 

observasi 

Penerapan media 

box sipensia 
Peneliti 

3. Keefektifan media box 

sipensia 

Pretest, Posttest, 

Keterampilan 

dan Sikap  

Hasil dari 

Pretest, Posttest, 

Keterampilan, 

dan Sikap Siswa 

Sumber : Olahan Peneliti 
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1.  Pedoman Observasi  

Tabel 3.2 kisi – kisi instrument lembar observasi awal 

No Kisi – kisi  

1. Kurikulum yang digunakan di SDN 2 Pujon KIdul  

2. Kondisi sekolah  ( sarana dan prasarana ) 

3 Proses pembelajaran Tema 2 Subtema 1 pembelajaran 2 kleas V SD 

4 Kendala dalam proses pembelajaran  

5 Metode yang digunakan dalam pembelajaran  

6 Media pembelajaran yang digunakan  

Sumber : Olahan Peneliti 

Setelah melakukan observasi awal untuk mendapatkan data mengenai 

masalah tentang media pembelajaran yang digunakan, selanjutnya dilakukan 

observasi lanjutan yang dilakukan pada uji coba produk. Pedoman observasi 

digunakan oleh peneliti sebagai evaluai untuk mengembangkan media, pedoman 

observasi lanjutan ini digunakan pada saat uji coba produk untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran yang di kembangkan. 

Tabel 3.3 Pedoman Observasi Saat Implementasi 

No Kisi – kisi  

1. Media box sipensia membantu pencapaian tujuan pembelajaran 

2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

3. Pembelajaran Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 2 telah menerapkan sistem students 

center ( berpusat kepada pserta didik) 

4. Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran ketika menggunakan media  

5. Media box sipensia dapat digunakan oleh semua siswa  

6. Guru mampu menjelaskan materi Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 2 dengan 

menggunakan media box sipensia  

Sumber : Olahan Peneliti 

Selain observasi saat penelitian juga dilakukan observasi penilaian sikap 

yang dilakukan untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media box sipensia. Adapun pedoman observasi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Lembar Observasi Penilaian Sikap 

No Kegiatan 

Sikap 

yang 

diamati 

Keterngan Skor 

1. Mengoperasikan media 

box sipensia dan 

membuat replika organ 

pernapasan manusia  

Aktif  Ketika kelompok sangat aktif 

saat pembelajaran 

berlangsung 

4 

Ketika kelompok aktif saat 

pembelajaran berlangsung 

3 

Ketika kelompok hanya 

sedikit aktif saat 

pembelajaran berlangsung 

 

2 

Ketika kelompok  sama 

sekali tidak aktif saat 

pembelajaran berlangsung 

 

1 

Kerjasama  Siswa Siswa dalam satu kelompok 

mampu bekerjasama dengan 

semua anggota kelompok 

 

4 

Siswa dalam satu kelompok 

hanya mampu bekerjasama 

dengan 5  anggota kelompok    

 

3 

Siswa dalam satu kelompok 

hanya mampu bekerjasama 

dengan 3   anggota kelompok    

 

2 

Siswa dalam satu kelompok 

hanya mampu bekerja secara 

individu    

1 

2 Menyanyikan lagu 

“Hidup Sehat” 

Percaya 

Diri  

Siswa dalam satu kelompok 

dapat bernyanyi dengan 

sangat jelas, serta berani dan 

tidak ragu-ragu ketika 

menyanyikan lagu “ Hidup 

sehat” 

4 

Siswa dalam kelompok dapat 

bernaynyi dengan jelas dan 

cukup berani tapi terlihat 

ragu-ragu ketika 

menyanyikan lagu “Hidup 

sehat” 

3 

Siswa dalam satu kelompok 

dapat bernyanyi, tetapi kurang 

jelas dan memerlukan bantuan 

guru ketika menyanyikan lagu 

“Hidup Sehat” 

 

2 

Siswa dalam satu kelompok 

tidak dapat bernyanyi dengan 

sangat jelas, tidak berani dan 

1 
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No Kegiatan 

Sikap 

yang 

diamati 

Keterngan Skor 

ragu-ragu ketika 

menyanyikan lagu “ Hidup 

Sehat” 

Olahan peneliti Adaptasi dari Buku Guru Kelas V Tema 2 Subtema 1  

Selain penilaian sikap, juga dilakukan observasi untuk menilai 

keterampilan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media box sipensi. Adapun pedoman observasi penilaian keterampilan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Observasi Penilaian Keterampilan Mengoperasikan Media Box Sipensia 

No Aspek Keterangan Skor 

1 

Memasangkan nama organ 

pernapasan dengan sesuai 

Siswa sangat mampu memasangkan  nama 

organ pernapasan dengan sesuai 

4 

Siswa mampu memasangkan nama organ 

pernapasan dengan sesuai 

3 

Siswa cukup mampu memasangkan nama 

organ pernapasan dengan sesuai 

2 

Siswa kurang mampu memasangkan  nama 

organ pernapasan dengan sesuai 

 

1 

2 

Memasangkan fungsi dan 

penjelasan sesuai dengan 

tempat nama organ 

pernapasan yang sudah 

disediakan 

Siswa sangat mampu memasangkan fungsi dan 

penjelasan sesuai dengan tempat nama organ 

pernapasan yang sudah disediakan 

4 

Siswa mampu memasangkan fungsi dan 

penjelasan sesuai dengan tempat nama organ 

pernapasan yang sudah disediakan 

3 

Siswa cukup mampu memasangkan fungsi dan 

penjelasan sesuai dengan tempat nama organ 

pernapasan yang sudah disediakan 

2 

Siswa kurang mampu  memasangkan fungsi 

dan penjelasan sesuai dengan tempat nama 

organ pernapasan yang sudah disediakan 

1 

Olahan peneliti Adaptasi dari Buku Guru Kelas V Tema 2 Subtema 1  

Tabel 3.6  Observasi Penilaian Keterampilan Membuat Replika Organ Pernapasan Manusia 

No Aspek Keterangan Skor 

1 

Membuat replika organ 

pernafasan sesuai contoh 

Siswa sangat mampu membuat replika sistem 

pernapasan manusia sesuai dengan contoh 

4 

Siswa mampu membuat replika sistem 

pernapasan manusia sesuai dengan contoh 

3 
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No Aspek Keterangan Skor 

Siswa cukup mampu membuat replika sistem 

pernapasan manusia sesuai dengan contoh 

2 

Siswa kurang  mampu daam  membuat replica 

sistem pernapasan manusia sesuai dengan 

contoh 

1 

2 

Kesesuaian penempatan 

nama-nama organ pernafasan 

manusia 

Siswa mampu dalam menempatkan 9 nama – 

nama organ pernafasan manusia 

4 

Siswa mampu menempatkan 7 nama – nama 

organ pernafasan manusia 

3 

Siswa mampu menempatkan 5 nama – nama 

organ pernafasan manusia 

2 

Siswa mampu dalam  menempatkan 1 nama – 

nama organ pernafasan manusia 

1 

Olahan peneliti Adaptasi dari Buku Guru Kelas V Tema 2 Subtema 1  

Tabel 3.7  Observasi Penilaian Keterampilan Menyanyikan Lagu “Hidup Sehat” 

No Aspek Keterangan Skor 

1 

Menghafal semua lirik 

Siswa mampu menghafal semua lirik lagu “ 

Hdup Sehat “ dengan sangat baik 

4 

Siswa mampu menghafal  lirik 5-4 lagu “ 

Hidup Sehat “ dengan sangat baik 

3 

Siswa mampu menghafal 3 lirik lagu “ Hidup 

Sehat  “ dengan baik 

2 

Siswa mampu menghafal 2 lirik lagu “ Hidup 

Sehat “ dengan baik 

1 

2 

Tinggi rendahnya nada 

Siswa mampu menyanyikan semua lirik lagu 

“Hidup Sehat” dengan tinggi rendahnya nada 

sesuai dengan notasi 

4 

Siswa mampu menyanyi 5-4 lirik lagu “Hidup 

Sehat” dengan tinggi rendahnya nada sesuai 

dengan notasi 

3 

Siswa mampu menyanyi 3 lirik lagu “Hidup 

Sehat” dengan tinggi rendahnya nada sesuai 

dengan notasi 

2 

Siswa mampu menyanyi 2 lirik lagu “Hidup 

Sehat” dengan tinggi rendahnya nada sesuai 

dengan notasi 

1 

3. 

Ketepatan tempo 

Apabila siswa mampu menyanyikan semua 

lirik lagu “Hidup Sehat” dengan tempo yang 

tepat 

4 

Apabila siswa mampu menyanyikan 5-4 lirik 

lagu “Hdup Sehat” dengan tempo yang tepat 

3 

Apabila siswa mampu menyanyikan 3 lirik lagu 

“Hdup Sehat” dengan tempo yang tepat 

2 

Apabila siswa mampu menyanyikan 2 lirik lagu 

“Hdup Sehat” dengan tempo yang tepat 

1 

Olahan peneliti Adaptasi dari Buku Guru Kelas V Tema 2 Subtema 1  
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2.   Pedoman Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

pengembangan media box sipensia di SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 

4 Batu. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dimana  pedoman 

wawancara yang digunakan berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

Berikut ini pedoman wawancara yang dibuat untuk mengetahui permasalahan 

dalam pembelajaran serta penggunaan media.  

Tabel 3.8 Kisi – kisi Pedoman Wawancara 

Narasumber  Pertanyaan  

Guru Kelas V  1. Pembelajaran disekolah SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 

Batu apa sudah menggunakan kurikulum 2013?  

2. Bagaiamana kelengkapan sarana prasarana yang ada di kelas? 

3. Pada pemblajaran tematik apa sudah menggunakan media 

pembelajaran dan media apa saja yang sudah digunakan ?  

4. Pada materi Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 2 media apa  yang 

digunakan ? 

5. a.  Apakah semua siswa di SDN Pujon Kidul  sudah mendapatkan   

      LKS dan buku paket ? 

b.  Apakah semua siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu sudah  

     mendapatkan Buku Paket? 

6. a. Pembelajaran dengan menggunakan media LKS dan buku paket   

    apa sudah efektif bagi siswa? 

b. Pembelajaran dengan menggunakan media gambar apa sudah   

     efektif bagi siswa  

7. Metode pembelajaran apa yang digunakan pada materi Tema 2 

Subtema 1 Pembelajaran 2 ?  

8. Jika peneliti mngembangkan media pembelajaran box sipensia 

apakah dibutuhkan ? 

 

3.   Pedoman Angket  

 Angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan – 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. 

 

 

 

 Sumber : Olahan Peneliti 
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a. Angket Validasi  

Angket validasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diisi 

oleh ahli materi dan ahli media. Penggunaan angket validasi bertujuan  untuk 

mendapatkan nilai dan saran tentang produk yang dibuat oleh peneliti.  

Tabel 3.9 Kriteria Validator 

No Bidang keahlian Kriteria 

Subjek Uji 

Coba Ahli 

1 Validator ahli media 

pembelajaran 

1. Memiliki keterampilam di bidang media 

pembelajaran  

2. Tingkat akademik minimal  S-2 

pendidikan  

3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 

5 tahun 

 

Subjek I 

2 Validator ahli materi 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan 

di bidang pembelajaran   

2. Tingkat akademik minimal  S-2 

pendidikan 

3. Memiliki kemampuan mengajar 

minimal 5 tahun  

Subjek II 

3 Validator ahli 

pembelajaran 

(Guru kelas V SDN 2 

Pujon Kidul) 

1. Memiliki kemampuan dibidang media 

pembelajaran  

2. Tingkat akademik minimal S-1 

pendidikan 

Subjek III 

4. Responden 1.    Siswa kelas V SDN  Pujon Kidul  Subjek IV 

Sumber : Olahan Peneliti  

Tabel 3.10 Kisi – kisi  Lembar Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator 

Nomer 

pertanyaan 

1 Penyajian  1.  Penyampaian materi runtut dan sesuai 

dengan tema 

2. Terdapat LKS dan soal evaluasi  

1,2,3, 

2 Isi Materi 1. Kesesuaian materi dengan Tema 2  

    Subtema 1 Pembelajaran 

2. Kesesuaian materi dengan KI untuk  

     kelas V 

3.  Materi yang disajikan dalam media  

     box sipensia sesuai dengan   

     Kompetensi Dasar 

4.  Materi yang disajikan dalam   

     media box sipensia sesuai dengan  

     Indikator Tema 2 Subtema 1   

3,4,5,6,7,8,9,10,11 
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No Aspek Indikator 

Nomer 

pertanyaan 

     Pembelajaran 2 dengan KD: IPA  

     (3.2 dan 4.2), Bahasa Indonesia  

     (3.2 dan 4.2), SBDP ( 3.2 dan 4.2 ) 

5.  Materi berisi konsep yang benar  

     (mata  pelajaran IPA, Bahasa  

     Indonesia dan SbDP saling  

     berkaitan) 

6.  Kejelasan penggunaan bahasa. 

7.  Penyampaian materi terdapat pada  

      inti  pembelajaran 

8.  Gambar sistem pernapasan   

     manusia  yang disajikan  

     mendukung materi pembelajaran. 9.  

Materi sesuai dengan kondisi   

     lingkungan siswa 

3 Umpan Balik  1.  Memberikan makna atau pesan  

      kepada siswa dalam kehidupan  

      sehari – hari 12 

Sumber : Olahan Peneliti  

Tabel 3.11 Kisi – kisi  Lembar Validasi Ahli Media 

No Aspek Indikator 
Nomer 

pertanyaan 

1 Tampilan media 1. Kombinasi warna pada media bervariasi  

2. Ukuran media  32cm x 53cm 

3. Media box sipensia dapat digunakan 

sebagai alternative media pembelajaran 

pada Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran  

4. Media box sipensia jelas dan mudah di 

pahami karena adanya buku panduan 

penggunaan media.    

5. Tampilan media menarik ( dilihat dari 

tampilan atau desain media) 

6. Media tahan lama dan tidak mudah rusak ( 

media terbuat dari kayu yang dilapisi 

pernis ) 

7. Media mudah dibawa karena ringan dan 

terdapat pegangan  untuk memindahkan  

1,2,3,4,5,6,7 

2 Media dalam 

pembelajaran 

1. Media box sipensia sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan karakteristik media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pada KD : IPA (3.2 dan 4.2), Bahasa 

Indonesia (3.2 dan 4.2), SBDP  

( 3.2 dan 4.2 ) 

2. Kemampuan media  dalam menarik 

perhatian siswa ( dilihat dari tampilan atau 

desain media ) 

8, 9 

3 Keterlibatan siswa 

dalam menggunakan 

media 

1. Media dapat digunakan oleh guru dan siswa  

 10 

Sumber : Olahan Peneliti  
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Tabel 3.12 Kisi – kisi  Lembar Validasi Ahli Pembelajaran 

No Aspek Indikator 

Nomer 

Pertanyaan 

1 Kemudahan   1. Media box sipensia mudah digunakan 

dalam pembelajaran  tematik Tema 2  

Subtema 1pembelajaran 2 kelas V SD 

2. Media mudah dipindahkan  

3. Media tahan lama  

1,2,3 

2 Materi  1. Materi sesuai dengan kompetensi dasar  

2. Materi yang disampaikan kontekstual 

3. Kesesuaian gambar dengan materi  

4. Penggunaan bahasa yang mudah diterima 

oleh siswa  

4,5,6,7 

3 Manfaat 1. Variasi media pembelajaran  

2. Membantu menyampaikan materi 

pembelajaran  

8,9 

4 Keterlibatan Peserta 

Didik 

1. Kemampuan membantu peserta didik 

untuk memahami materi  

2. Kemampuan media dalam mengaktifkan 

peserta didik  

10,11 

5 Ketertarikan media  1.  Media yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai alternative media 

pembelajaran  

2. Kemampuan media digunakan secara 

berulang – ulang  

12,13 

Sumber : Olahan Peneliti 

b.   Angket Pengguna  

      Angket ini diisi oleh siswa dan guru, angket ini digunakan pada saat uji coba 

produk media box sipensia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penilaian dan 

tanggapan  terhadap media yang dikembangkan. 

Tabel 3.13 kisi – kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator 

Nomer 

pertanyaan 

1 Tampilan Media  

1.  Bentuk dan ukuran media box   

 sipensia jelas, tidak terlalu kecil 

dengan ukuran (32cm x 53cm) 

2. Tampilan media box sipensia    

     menarik dilihat dari warna dan     

     desain media 

1,2 

2 Penggunaan media oleh siswa  1. Media box siepnsia sesuai dengan 

materi yang dipelajari  

2. Gambar sistem pernapsan manusia 

yang ada pada media box sipensia 

jelas 

3. Media box siepensia dapat digunakan 

dengan mudah  

3,4,5,6,7 
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4. Petunjuk penggunaan media box 

sipensia  jelas  

5. Media box sipensia dapat membantu 

memahami materi  

3 Reaksi pengguna  1. Siswa tertarik dan ingin belajar 

menggunakan media box sipensia 

dilihat dari tampilan atau desain 

media 

8 

Sumber : Olahan Peneliti  

Tabel 3.14 Kisi – kisi Angket Respon Guru 

No Aspek Indikator Nomor Peranyaan  

1 Kemudahan  1. Media mudah diaplikasikan  

2. Petunjuk penggunaan mudah dipahami  

3. Kemudahan soal evaluasi 

1,2,3 

2 Keamanan Media  1. Media aman digunakan  4 

3 Materi  1. Kesesuaian materi dengan kompetensi  

dasar  

2. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran  

3. Materi kontekstual  

5,6,7 

4 Penggunaan Media  1. Membantu guru dalam pembelajaran  

2. Media box sipensia dapat digunakan oleh 

guru dan siswa  

8,9 

Sumber : Olahan Peneliti 

4.  Dokumentasi 

Dokumnetasi pada penelitian ini dengan menggunakan foto. Dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi data wawancara dengan menggunkan foto. Selain itu 

dokumentasi digunakan pada saat uji coba produk dan uji coba pemakaian.  
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5.   Tes  

Tabel 3.15  Pretest dan Posttest 

No 
Pretest 

Posttets 

Soala Pilihan Ganda 

1 Berikut yang merupakan urutan dari alat 

pernapasan diantaranya rongga hidung, 

faring, laring dan…… 

a. Jantung 

b. Paru – paru 

c. Trakea  

d. Bronkus 

         Pertandingan Sepak Bola 

Seorang wasit dalam pertandingan sepakbola 

membawa dua buah kartu, yaitu kartu kuning 

dan merah. Kartu kuning diberikan kepada 

pemain yang mendapat peringatan cukup keras. 

Sementara itu, kartu merah diberikan kepada 

pemain yang melakukan pelanggaran keras atau 

telah mendapatkan dua kali kartu kuning dalam 

permainan tersebut. Hukuman pemain yang 

diberi kartu merah adalah dikeluarkan dari 

lapangan dan tidak boleh bermain dalam dua 

kali pertandingan berikutnya. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan cerita  di atas 

adalah ...... 

 a. Siapakah wasit pertandingan  

     sepak bola? 

b. Apa hukuman bagi pemain sepak   

    bola yang mendapat kartu merah? c. 

Siapakah yang membuat aturan  

    tentang kartu merah dan kartu  

    kuning? 

d. Mengapa wasit mengeluarkan   

    pemain dari pertandingan sepak   

    bola? 
2 Setiap hari Minggu, Andi ikut ibunya ke 

pasar. Pukul 06.00 Andi dan ibunya sudah 

tiba di pasar. Mereka segera menyiapkan 

barang dagangan.Sambil menata barang 

dagangannya, Andi juga melayani para 

pembeli. Makin siang,  pembeli makin 

banyak. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi 

bacaan dalam paragraf di atas adalah .... 

        a. Apa nama dagangan yang  dijual Andi? 

        b. Mengapa Andi di pasar   

            bersama lbunya? 

                  c. c. Bagaimana Andi membawa   

                          dagangannya? 

             D d. Mengapa Andi membantu ibunya? 

 
Alat yang berfungsi sebagai tempat pertukaran 

oksigen dan karbondioksida ditunjukkan oleh 

nomor . . . . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

3 Berikut ini yang merupakan fungsi dari  

bulu hidung adalah . . . . 

a. Menyaring debu dan kotoran 

b. Menyaring oksigen 

c. Menyaring kabrondioksida 

d. Mengikat oksigen 

Olahraga teratur, jauhi asap rokok, udara 

lembab dan makan – makanan bergizi adalah 

isi dari lagu..... 

a. Hidup teratur 

b. Hidup sehat  

c.  Olahraga Pagi 

d.  Aku anak sehat  
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No 
Pretest 

Posttets 

4 Tangga nada diatonis terdiri dari... 

a. Diatonis mayor dan minor 

b. Pelog dan selendro 

c.  Mayor dan mayor 

d.  Minor dan minor 

Fungsi diafragma adalah . . . . 

a. Menyaring debu dan kotoran 

b. Membantu proses pernapsan  

c. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus 

d. Tempa pertukaran udara  

5 Salah satu fungsinya yaitu menyalurkan 

udara dari bronkus ke alveolus. Fungsi 

tersebut adalah fungsi dari…. 

a. Bronkus 

b. Bronkiolus 

c. Alveolus 

d. Diafragma 

Tangga nada diatonis yang susunan nada-

nadanya berjarak 1–1–1/2–1–1–1–1/2 termasuk 

tangga nada…… 

a. Mayor 

b. Minor  

c. Pelog 

d. Selendro 

6 Tangga nada diatonis yang susunan nada-

nadanya berjarak 1–1–1/2–1–1–1–1/2 

termasuk tangga nada diatonis…… 

a. Mayor 

b. Minor  

c. Pelog 

d. Selendro 

Terdapat jaringan yang disebut silia yang akan 

bergerak dan mendorong keluar debu – debu 

dan bakteri yang masuk disebut . . . . 

a. Bronkus 

b. Bronkiolus 

c. Trakea  

d. Diafragma 

7 Berikut yang merupakan tempat pertukaran 

oksigen dan karbondioksida adalah.  

a. Bronkiolus 

b. Alveolus 

c. Bronkus 

d. Trakhea 

Taman Kota 

 Taman kota tempat  yang sangat 

penting bagi sebuah kota. Taman kota 

berfungsi sebagai paru-paru dan 

jantung kota yang membuat siklus 

oksigen dan karbon dioksida dapat 

berganti dengan sempurna. Taman 

kota juga bisa difungsikan sebagai 

ruang terbuka untuk masyarakat. 

Biasanya, masyarakat 

memanfaatkannya sebagai tempat 

untuk melakukan kegiatan rekreasi, 

olahraga, dan lainnya sambil 

menghirup udara segar. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan 

cerita  di atas adalah ...... 

a. Mengapa taman kota   

    diperlukan bagi sebuah     

     kota? 

b. Bagaimana proses siklus  

    oksigen dan karbondioksida   

    berganti secara sempurna? 

c. Siapa yang membangun taman  

    kota? 

d. Apa pengertian taman kota? 
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No 
Pretest 

Posttets 

8 
Taman Kota 

 Taman kota tempat  yang sangat 

penting bagi sebuah kota. Taman 

kota berfungsi sebagai paru-paru 

dan jantung kota yang membuat 

siklus oksigen dan karbon 

dioksida dapat berganti dengan 

sempurna. Taman kota juga bisa 

difungsikan sebagai ruang terbuka 

untuk masyarakat. Biasanya, 

masyarakat memanfaatkannya 

sebagai tempat untuk melakukan 

kegiatan rekreasi, olahraga, dan 

lainnya sambil menghirup udara 

segar. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan 

cerita  di atas adalah ...... 

a. Mengapa taman kota   

    diperlukan bagi sebuah     

     kota? 

b. Bagaimana proses siklus  

    oksigen dan karbondioksida   

    berganti secara sempurna? 

c. Siapa yang membangun taman  

    kota? 

d. Apa pengertian taman kota? 

 
Gambar a, b, c, d dan e menunjukkan nama 

alat pernapasan manusia  . . . . 

a. Hidung, faring, laring, trakea . paru- 

    paru 

b. Tenggorokan, paru – paru, bronkus,  

    bronkiolus 

c. Paru – paru, alveolus, diafragma, laring 

d. Faring, Laring, bronkus, bronkiolus, paru- 

    paru 

 

9 

 
Gambar  yang di tunjukkan oleh huruf a 

dan b merupakan bagian yang dinamkan…. 

a. Hidung, faring 

b. Tenggorokan dan paru – paru  

c. Paru – paru dan hidung 

d. Bronkus dan bronkiolus 

Cara melindungi organ pernapasan  manusia 

yang benar adalah dengan cara…… 

  a. Hindari asap rokok, udara lembab,  

      olahraga teratur 

  b. Makan-makanan instan  

  c. Tidak menjaga lingkungan  

  d. Merokok  

 

10 Tangga nada diatonis adalah.... 

a. Tangga nada yang memiliki 7 nada     

     pokok 

b.Tangga nada yang memiliki jarak  

   dua nada 

c.Tangga nada hanya memiliki lima  

    nada pokok 

d.Tangga nada pelog dan seledri 

Tangga nada diatonis adalah.... 

a. Tangga nada yang memiliki 7 nada  

     pokok 

b.Tangga nada yang memiliki jarak dua nada 

c.Tangga nada hanya memiliki lima nada   

   pokok 

d.Tangga nada pelog dan seledri 
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No 
Pretest 

Posttets 

Soal  Essay 

1 Dari teks cerita dibawah carilah aspek apa, 

diamana, siapa, kapan, mengapa dan 

bagaimana?                                        

           Berlibur Kerumah Nenek 

Pada hari senin tanggal 5 januari saya dan 

adik berlibur ke rumah nenek di desa. Desa 

nenek terletak di Gunung Kidul, 

Yogyakarta. Saya dan adik menghabiskan 

seminggu penuh di sana. Meskipun tak ada 

saluran internet dan TV Kabel tetapi kami 

sangat menikmati liburan kami di tempat 

nenek.  

Liburan di desa nenek menyenangkan 

karena kami banyak menghabiskan waktu 

di kebun dan sawah. Meski harus selalu 

berhadapan dengan terik matahari, tetapi 

saya dan adik tidak gentar. Karena selain 

matahari yang terik, kebun dan sawah 

nenek juga menghadiahi kami udara yang 

segar. Udara yang jauh berbeda dengan apa 

yang ada di kota, tempat kami 

tinggal.Udara di desa nenek jauh lebih 

segar dari perkotaan karena di desa tak 

banyak kendaraan yang mengeluarkan 

polusi ke udara. Selain itu, desa juga 

dipenuhi pepohonan yang rindang. Pohon 

sendiri adalah pendaur udara yang baik. 

Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah? 

 

2 Jelaskan bagaimana proses pernapasan 

pada manusia ? 

Jelaskan bagaimana proses pernapasan pada 

manusia ? 

 

3 Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor 

adalah? 

Dari teks cerita dibawah carilah aspek apa, 

diamana, siapa, kapan, mengapa dan 

bagaimana?                                        

           Berlibur Kerumah Nenek 

Pada hari senin tanggal 5 januari saya dan adik 

berlibur ke rumah nenek di desa. Desa nenek 

terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya 

dan adik menghabiskan seminggu penuh di 

sana. Meskipun tak ada saluran internet dan TV 

Kabel tetapi kami sangat menikmati liburan 

kami di tempat nenek.  

Liburan di desa nenek menyenangkan karena 

kami banyak menghabiskan waktu di kebun 

dan sawah. Meski harus selalu berhadapan 

dengan terik matahari, tetapi saya dan adik 

tidak gentar. Karena selain matahari yang terik, 

kebun dan sawah nenek juga menghadiahi kami 

udara yang segar. Udara yang jauh berbeda 

dengan apa yang ada di kota, tempat kami 

tinggal.Udara di desa nenek jauh lebih segar 

dari perkotaan karena di desa tak banyak 

kendaraan yang mengeluarkan polusi ke udara. 

Selain itu, desa juga dipenuhi pepohonan yang 
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No 
Pretest 

Posttets 

rindang. Pohon sendiri adalah pendaur udara 

yang baik. 

4 Lagu yang menceritakan tentang olahraga 

teratur, hindari asap rokok dan udara 

lembab adalah lagu? 

Sebutkan cara menjaga kesehatan organ 

pernapasan manusia? 

5.  Apa fungsi dari hidung dan alveolus?  Pada gambar di bawah ini sebutkan nama dan 

fungsinya? 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analissis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a) Analisis data kualitatif  

   Analisis data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara , observasi , dan 

saran dari validator. Analisis data ini digunakan untuk mengelompokkan 

informasi – informasi yang di dapatkan berupa tanggapan, kritik, serta saran 

perbaikan dan revisi produk pengembangan media box sipensia. Berikut adalah 

langkah – langkah teknik analisis data kualitatif :  

a. Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh adalah tentang penggunaan media box sipensia. Hasil 

pengembangan media box sipensia tdapat dilihat dari hasil observasi, wawancara, 

dan saran validator.  

b. Reduksi Data 

 Redukdi data yaitu merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada    

hal – hal yang penting dan membuang yang tidak perlu 
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c. Penyajian Data  

       Pada penyajian data, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan  

 penjelasan deskriptif. Penjelasan deskriptif yaitu mendiskripsikan penggunaan 

media box sipensia dalam proses pembelajaran beserta faktor penghambat, 

pendukung , dan kesulitan pada saat proses pembelajaran.  

d. Kesimpulan  

       Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan bahwa dari data yang diperoleh 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. 

b) Analisis Data Kuantitatif  

  Analisis data kuantitaif digunakan untuk mengetahui kelayakan media box 

sipensia, diperoleh dari analisis data angket validasi dan angket  respon siswa.  

a.  Analisis Data Angket Validasi Ahli  

       Pengembangan media box sipensia melalui validasi dalam menguji kelayakan 

media serta di sesuaikan dengan  materi berdasarkan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar. Hasil angket validasi ahli menggunakan skala likert, variable 

yang akan diukur dan dijabarkan menajdi indikator variable. Skala likert terdiri 

dari 4 kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.16 Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1 Skor 4 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif / sangat baik /sangat layak/sangat 

sesuai/sangat paham/sangat menarik/ sangat bernanfaat  

2 Skor 3 Setuju/sering/positif//baik/layak/sesuai/paham/menarik/bermanfaat 

3 Skor 2 Ragu – ragu/kadang – kadang/netral/kurang layak/Kurang baik/kurang 

sesuai/kurang paham/kurang menarik/kurang bermanfaat 

4 Skor 1 Tidak setuju/ tidak pernah/negatif/ tidak layak/tidak sesuai/tidak paham/tidak 

menarik/tidak bermanfaat  

 (Sugiyono, 2017:135 dengan modifikasi peneliti) 

  Menurut Indarti  (dalam Fristoni.2013:5) presentase validasi para ahli rata – 

rata setiap komponen dihitung menggunakan rumus  
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Keterangan :  

P    =  Perolehan presentase respon siswa (hasil dibulatkan sampai     mencapai 

bilangan bulat) 

 f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

 N    = Jumlah skor ideal  

Tabel 3.17 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian 

No. 
Tingkat 

pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1 75,01%-

100,00% 

Sangat Baik Sangat valid atau  dapat digunakan tanpa 

revisi  

2 50,01%-

75,00% 

Baik Cukup valid atau  dapat digunakan namun 

perlu revisi kecil 

3 25,01%-

50,00% 

Tidak Baik Kurang  valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi besar 

4 00,00%-

25,00% 

Sangat Tidak 

Baik 

Tidak  valid atau  tidak dapat digunakan  

 (Akbar & Sriwijaya ( dalam Asmaroini, 2015 : 44) dalam modifikasi peneliti) 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa  

        Data analisis respon siswa dianalisis menggunakan data kuantitatif. Cara 

menguji respon siswa terhadap produk yang dikembangkan yaitu dengan 

menggunakan skala Guttman. Pada skala Guttman  hanya ada dua interval yaitu:  

   Tabel 3.18 Kategori Penialian Skala Gutman 

No Skor Keterangan 

1. 1 Setuju/ya/pernah 

2. 0 Tidak setuju/tidak/tidak pernah 

 (Sugiyono.2017:139) 

Menurut Indarti  (dalam Fristoni 2013:5) angket yang sudah diisi oleh siswa 

dianalisis dan dipresentasekan, presentase dihitung menggunakan rumus :  

              

𝑃
   f   

N
𝑥 100% 
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 Keterangan :  

P         =  Perolehan presentase respon siswa (hasil dibulatkan sampai  mencapai 

bilangan bulat) 

f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

 N        = Jumlah skor ideal  

Tabel 3.19  Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian 

No. 
Tingkat 

pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1 75,01%-100,00% Sangat Baik Sangat valid atau  dapat digunakan tanpa revisi  

2 50,01%-75,00% Baik Cukup valid atau  dapat digunakan namun perlu 

revisi kecil 

3 25,01%-50,00% Tidak Baik Kurang  valid, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

4 00,00%-25,00% Sangat Tidak 

Baik 

Tidak  valid atau  tidak dapat digunakan  

(Akbar & Sriwijaya ( dalam Asmaroini, 2015 : 44) dalam modifikasi peneliti) 

c.  Uji efektivitas media 

       Keefektifan dapat dilihat dari nilai siswa yang sudah diatas KKM yaitu 75. 

Menurut Arifandi (2015:82), perhitungan yang digunakan untuk memperoleh 

ketuntasan klasikal adalah sebagai berikut:  

    %  
          

n
  100% 

Keterangan :  

KK (%)  : Ketuntasan Klasikal  

ST          : Jumlah siswa yang memiliki ketuntasan KKM  

n            : Banyaknya jumlah siswa  

𝑃
   f   

N
𝑥 100% 
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Media box sipensia dapat dikatakan efektif jika nilai siswa mencapai ketuntasan 

kalsikal. Ketuntasan klasikal dapat dilihat jika ≥75% dari jumlah siswa didalam 

kelas yang mencapai nilai ≥75.  

Selain itu untuk mengetahui efektivitas media dapat diketahui dengan 

melakukan analisis data dari hasil pretest dan posttest siswa sebelum dan setelah 

penggunaan produk pengembangan media. Uji efektivitas ini dilihat dengan 

membandingkan hasil belajar siswa berupa nilai pretest dan postest sebelum dan 

sesudah menggunakan media pembelajaran box sipensia .Kegiatan uji efektivitas 

ini dilakukan menggunakan rancangan one group pretest-postest design 

Sugiyono, (2016:75) adalah sebagai berikut : 

 

   

  Keterangan  :  

  Variabel terkait  : Hasil belajar siswa  

  O1   : Skor Pretest 

  O2   : Skor Postest 

  X   : Pembelajaran menggunakan media  

Untuk menghitung hasil nilai pretest dan postest siswa dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P   : angka presentase  

f    : frekuensi yang sedang dicari 

presentasenya 

N  : jumlah frekuensi  

 

O1   X O2 

𝑃  
   f   

N
𝑥 100% 
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Selain dilihat dari nilai pretest dan posttest keefektifan media juga dilihat 

dari nilai sikap dan keterampilan. Penilaian sikap dan keterampilan diperoleh 

ketika siswa menggunakan media Box Sipensia  dan melaksanakan tugas yang ada 

pada media Box Sipensia  sesuai dengan intruksi guru. Untuk menghitung hasil 

nilai sikap dan keterampilan dapat dihitung dengan menggunakan rumu sebagai 

berikut: 

 

 

 

Setelah mendapatkan presentase maka peneliti dapat menafsirkan hasil 

presentase tersebut dengan tabel kriteria efektivitas menurut Arikunto (dalam 

Safrudin, 2016:32) sebagai berikut: 

Tabel 3.20 Kriteria Efektivitas  

Presentase Nilai Kriteria 

76% - 100% Baik 

56% - 75% Cukup 

40% - 55% Kurang 

≤ 39% Buruk 

 

Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat melihat seberapa besar media Box 

Sipensia memberi manfaat kepada hasil belajar siswa. Uji efektivitas produk ini 

untuk mendeskripsikan efektivitas media maket Box Sipensia yang peneliti 

kembangkan.    

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  
   Jumlah nilai yang diperoleh 

 kor maksimal 
𝑥 100 

 


