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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau 

dalam Bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tertentu. (Sugiyono, 2016 ; 297). Model pengembangan yang dapat 

digunakan dalam penelitian & pengembangan (research and develodment) 

cukup beragam. Salah satu model pengembangan yang dapat digunakan dalam 

penelitian pengembangan adalah model ADDIE atau Analyze, Design, 

Development, Implementation, Evalution merupakan salah satu model desain 

pembelajaran sistematik. 

Pengembangan pembelajaran menggunakan ADDIE dengan didasarkan 

alasan tahapan pengembangan dengan menggunakan model ADDIE lebih 

runtut, dan memiliki tahapan yang mudah dipahami dan diimplementasikan. 

Berikut adalah langkah-langkah pengembangan model ADDIE : 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

2. Tahap II Perancangan (Design) 

3. Tahap IV Pengembangan (Development) 

4. Tahap III Implementasi (Implementation) 

5. Tahap IV Evaluasi (Evaluation) 

Alasan lain peneliti menggunakan model pengembangan ini karena model 

ADDIE memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi pada setiap 
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tahapnya. Model ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah 

dipahami dan diimplementasikan untuk mengembangkan produk 

pengembangan seperti buku ajar, alat peraga, modul pembelajaran, video 

pembelajaran, multimedia, dan lain sebagainya. Adapun langkah penelitian 

pengembangan ADDIE dalam penelitian ini jika disajikan dalam bentuk bagan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Langkah-langkah model pengembangan ADDIE 

(Sumber: Tegeh, 2014: 42) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengembangkan desain 

pembelajaran ADDIE adalah, sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Tahap ini merupakan dasar dari semua tahapan lainnya. Dalam tahap 

analisis meliputi beberapa kegiatan diantarannya (a) melakukan analisis 

kompetensi yang dituntut ke perserta didik; (b) melakukan analisis 

karakteristik perserta didik tentang kapasitas belajarnya, pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang telah dimiliki perserta didik serta aspek lainnya yang 

Analisis 

(Analyze) 

Desain 

(Design) 

Pengembangan 

(Development) 

Implementation 

(Implementasi) 

Evaluation 

(Evaluasi) 
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terkait; (c) melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi 

(Tegeh, 2014:42). 

Analisis yang dilakukan peneliti yaitu ketika melakukan observasi awal. 

Pada saat proses pembelajaran terutama pada pembelajaran tematik yang 

terkait dengan keterpaduan antar muatan beberapa mata pelajaran masih 

terpacu pada buku. Sebelumya guru pernah menggunakan media pembelajaran 

namun hanya untuk materi tertentu saja sedangkan media untuk pembelajaran 

tematik masih belum ada. 

2. Tahap Desain/ Perancangan (Design)  

Tahap perancangan pembelajaran difokuskan dengan acuan menurut Tegeh 

(2014, 43) yaitu memilih materi sesuai dengan karakteristik peserta didik, 

strategi pembelajaran yang diterapkan kepada siswa, dan metode asesmen dan 

evaluasi yang digunakan pada siswa. 

Pada tahap ini peneliti merancang media yang akan dikembangkan yaitu 

media pembelajaran RITATIK yang mana media tersebut disesuaikan dengan 

kompetensi dasar yang diajarkan, karakteristik peserta didik dan berdasarkan 

media yang telah ada demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

3. Tahap pengembangan/produksi (Development) 

Kegiatan pengembangan menurut Tegeh (2014:43) adalah kegiatan 

menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga kegiatan ini 

menghasilkan prototype produk pengembangan. Pada tahapan ini peneliti 

melakukan pembuatan desain produk dari media yang akan dikembangkan. 

Langkah selanjutnya melakukan penyusunan tampilan, pemilihan bahan, 

pemilihan warna, pemilihan gambar dan lain-lain. Kemudian pembuatan 
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produk media RITATIK sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah 

ditentukan.  

Setelah itu, peneliti akan melakukan validasi untuk mengetahui apakah 

media yang telah dibuat peneliti sesuai untuk di uji cobakan. Proses validasi 

dilakukan oleh ahli materi yaitu yang berkaitan dengan kesesuaian media 

dengan materi yang akan disampaikan melalui produk media tersebut. Validasi 

akan dilakukan oleh tiga validator yakni validasi ahli materi, validasi media 

dan validasi ahli pembelajaran.  

Tabel 3.1 Kriteria Validator 

 

No Validator Kriteria Bidang ahli 

1 Dosen Media Pembelajaran 1. Tingkat akademik 

minimal S2 

2. Memiliki kemampuan di 

bidang media 

pembelajaran 

Ahli Media 

Pembelajaran 

2 Dosen Tematik 1. Tingkat akademik 

minimal S2 

2. Memiliki kemampuan di 

bidang pembelajaran 

tematik 

Ahli Materi Tematik 

3 Guru kelas V 1. Tingkat akademik 

minimal S1 

2. Memiliki pengalaman 

dalam mengajar 

pembelajaran tematik 

3. Telah Sertifikasi 

Ahli Pembelajaran  

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

4. Tahap implementasi (implementation) 

Pada tahap implementasi diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, 

kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Pada tahap ini produk perlu diuji 

cobakan kepada siswa kelas 5 SDN 04 Sitiarjo  yang dijadikan beberapa 

kelompok untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan, kemenarikan 

dan efisiensi pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan penerapan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran RITATIK 
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sehingga dapat diketahui kekurangan–kekurangan pada media yang 

dikembangkan dan dapat direvisi kembali untuk meminimalisir kesalahan atau 

kekurangan yang ada pada media peneliti.  

5. Tahap evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan media pembelajaran. 

Menurut Tegeh, dkk (2014:43) tahap ini meliputi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada 

setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan dan evaluasi sumatif 

dilakukan pada akhir program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil 

belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan evaluasi formatif yang dilakukan 

pada setiap tahapan. Berdasarkan pernyataan Tegeh, dkk (2014:44) dalam 

penelitian pengembangan umumnya hanya dilakukan evaluasi formatif, karena 

jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahapan untuk memperbaiki produk 

pengembangan yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan melalui angket validasi 

ahli materi, media dan pembelajaran. Melalui angket tersebut media yang 

dikembangkan dapat dievaluasi untuk memperbaiki produk pengembangan 

yang dihasilkan. Tahap evaluasi juga dilakukan dengan menguji coba media 

pembelajaran kepada peserta didik. Pada tahap uji coba peneliti memberikan 

angket respon siswa yang bertujuan untuk mengetahui penilaian peserta didik 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di SD Negeri 04 Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing 

Wetan Kabupaten Malang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 

genap di bulan April tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:224) merupakan 

langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena sesuai dengan 

tujuan utama peneliti yaitu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui berbagai cara. Terkait dengan penelitian ini, maka 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik Penelitian  

a. Observasi 

Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dua kali, yang pertama 

pada saat akan mengembangkan media untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran tematik. Observasi kedua dilakukan pada saat 

implementasi media pembelajaran untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran dengan menggunakan media RITATIK.    

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 7 November 2018 di 

SDN 04 Sitiarjo dengan mengamati kegiatan pembelajaran tematik di 

dalam kelas. Pada saat observasi peneliti juga melakukan wawancara 

dengan guru kelas V terkait proses pembelajran tematik. Observasi ini 

bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat melalui menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

dilakukan penelitian dan pengembangan Media RITATIK pada SDN 04 

Sitiarjo. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebanyak dua 

kali. Wawancara yang pertama dilakukan dengan guru kelas V SDN 04 

Sitiarjo pada saat akan mengembangkan media RITATIK. Sedangkan 

untuk wawancara kedua dilakukan pada saat selesai mengimplementasikan 

media dalam kegiatan pembelajaran yang juga ditujukan kepada guru 

kelas V SDN 04 Sitiarjo.  

Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara tidak 

tersruktur dimana peneliti hanya menggunakan kisi-kisi pedoman 

wawancara yang secara garis besar telah memuat permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa dan kevalidan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu angket ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan 

respon siswa guna memberikan penilaian terhadap media pembelajaran 

RITATIK yang telah dibuat. 

d. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan 

untuk memenuhi data tentang penggunaan media pembelajaran yang 

dikembangkan. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi 

data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dikumpulkan 
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berupa foto ketika kegiatan pembelajaran menggunakan media RITATIK 

yang telah dikembangkan. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian dan pengembangan media RITATIK ini adalah 

siswa kelas 5 SDN 04 Sitiarjo dengan jumlah 17 siswa. Selain itu guru kelas 

juga menjadi salah satu subjek pemberi informasi dalam proses penelitian.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada pengembangan media RITATIK berupa lembar 

observasi pedoman wawancara, lembar angket dan alat dokumentasi.  

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mencatat kendala yang dialami dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi ini diisi oleh peneliti 

untuk mencatat kegiatan yang dialami peserta didik sebelum uji coba produk 

dan saat pembelajaran, ada kendala apa saja yang dihadapai. Lembar observasi 

dalam penelitian ini disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tabel Kisi-kisi Instrumen Lembar Observasi Awal 

 

No. Aspek  Indikator  

1. Pembelajaran  1. Model pembelajaran 

2. Proses pembelajaran tematik 

3. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran tematik 

2. Media 1. Media pembelajaran yang digunakan 

2. Media dapat membuat siswa termotivasi belajar 

3. Media dapat memudahkan kegiatan pembelajaran 

4. Media dapat membantu proses penyampaian materi 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

 

 



33 
 

 
 

Tabel 3.3 Tabel Kisi-kisi Instrumen Lembar Observasi Pada Saat Penelitian 

 

No. Aspek  Indikator  

1. Pembelajaran  1. Semangat peserta didik dalam pembelajaran 

2. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

3. Kemampuan guru menyampaikan materi dengan menggunakan 

media RITATIK 

4. Kekompakan peserta didik dalam berkelompok 

5. Antusias peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusinya 

6. Kemampuan guru dalam menggunakan media 

2. Media 1. Kemampuan guru menggunakan media sesuai dengan petunjuk 

2. Media dapat membantu proses penyampaian materi 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen wawancara ini ditujukan sebagai bahan wawancara yang akan 

digunakan pada awal observasi dan setelah melakukan implementasi media 

RITATIK. Instrumen wawancara ini diajukan kepada guru kelas V di SDN 04 

Sitiarjo. Pada wawancara awal digunakan untuk mengetahui permasalahan 

yang timbul selama proses pembelajaran tematik khususnya di dalam kelas V 

SD. Sedangkan wawancara kedua digunakan untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran tematik dengan menggunakan media RITATIK khususnya 

pada Tema 5 Ekosistem Subtema 2 Hubungan Antar Makhluk Hidup dalam 

Ekosistem.   

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara Awal 

 

No. Aspek  Indikator  

1.  Karakteristik 

Siswa 

1. Karakteristik peserta didik di kelas dalm proses pembelajaran 

2. Pembelajaran  1.  Proses pembelajaran 

2. Metode pembelajaran yang digunakan 

3. Kendala dalam proses belajar mengajar 

4. Penggunaan media dalam pembelajaran tematik 

5. Suasana pembelajaran dengan adanya media yang akan 

dikembangkan 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara Pada Saat Penelitian 

 

No. Aspek  Indikator  

1.  Pembelajaran  1. Antusias siswa 

2. Proses pembelajaran 

3. Pemahaman materi melalui penggunaan media 

4. Pencapaian tujuan pembelajaran 

2. Media 3. Motivasi belajar siswa dengan adanya media 

4. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

5. Manfaat media 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

3. Lembar Angket 

Angket dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria penilaian modul 

menurut Departemen Pendidikan Nasional. Adapun kisi-kisi dalam angket 

adalah sebagi berikut : 

a. Lembar Angket Ahli Materi Tematik 

Ahli materi bertugas memberikan penilaian dalam hal materi yang 

digunakan untuk media  yang sedang dalam proses pengembangan. 

Adapun kisi-kisi instrumen angket penilaian oleh ahli materi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Materi 

 

No. Aspek  Indikator  

1. Kurikulum  1. Kesesuaian materi dengan KI dan KD 

2. Bersifat holistik 

2. Konsep 

pembuatan materi 

1. Penyajian materi 

2. Kelengkapan materi 

3. Kebenaran konsep 

4. Urutan penyajian materi 

3. Bahasa dan 

tampilan gambar 

1. Kaidah tata bahasa dan ejaan yang digunakan 

2. Penyajian ilustrasi pendukung materi jelas 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

b. Lembar Angket Ahli Media 

Penelitian dan pengembangan ini menggunakan angket untuk 

mengumpulkan data dan mengetahui penilaian dari para ahli mengenai 

produk media yang dikembangkan. Masukan dari ahli berupa komentar, 
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kritik dan saran yang akan dijadikan sabagai bahan pertimbangan dalam 

revisi dan perbaikan media yang sedang dikembangkan. Adapaun kisi-kisi 

instrumen angket penilaian oleh ahli media adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Media 

 

No. Aspek  Indikator  

1. Desain 1. Tampilan media menarik 

2. Mudah dan aman untuk digunakan serta tidak mudah rusak 

3. Fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana 

4. Gambar sesuai dengan materi 

5. Gambar jelas 

2. Materi 1. Kesesuain media dengan karakteristik siswa 

2. Kesesuain media dengan tujuan pembelajaran 

3. Dapat membantu siswa dalam memahami dan mengingat 

materi 

4. Efisiensi 

3. Keterlibatan 

peserta didik 

1. Dapat membuat siswa aktif 

2. Dapat digunkan oleh guru dan siswa 

3. Mampu menumbuhkan motivasi siswa 

4. Mampu menarik perhatian siswa 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

c. Lembar Angket Ahli Pembelajaran 

Ahli pembelajaran bertugas memberikan penilaian dalam hal 

pengimplementasian media RITATIK dalam kegiatan pembelajaran yang 

sedang dalam proses pengembangan. Adapaun kisi-kisi instrumen angket 

penilaian oleh ahli pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Pembelajaran 

 

No. Aspek  Indikator  

1. Penyajian materi 

pada media 

1. Media sesuai dengan pembelajran tematik 

2.  Mampu menjadi alat bantu untuk mencapai KD, indikator dan 

tujuan pembelajaran 

3. Kebenaran konsep materi 

4. Materi disampaikan sesuai dengan sintak model pembelajaran 

5. Materi mudah dipahami 

2. Ketertarikan media 

pembelajaran  

1. Dapat digunakan secara berulang-ulang 

2. Tampilan menarik dan mudah dipahami 

3. Keterlibatan peserta 

didik dalam 

menggunakan 

media 

1. Dapat menumbuhkan rasa senang pada siswa 

2. Dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa 

3. Dapat menumbuhkan keaktifan siswa 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 
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d. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan sebagai alat mengumpulkan beberapa 

pendapat peserta didik untuk mengetahui bagaimana respon siswa 

terhadap media yang dikembangkan. Data pada angket ini diisi oleh siswa 

pada akhir uji coba. Adapun aspek yang ditanyakan dalam angket respon 

siswa sebagai berikut:  

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa  

 

No. Aspek  Indikator  

1.  Reaksi Pengguna 1. Siswa merasa senang dengan adanya penggunaan media 

2. Siswa tidak merasa bosan selama menggunakan media 

3. Siswa bersemangat dan termotivasi belajaranya setelah 

menggunakan media 

4. Siswa paham dan jelas penyajian materi melalui media 

5. Siswa berminat dan tertarik jika belajar menggunakan sebuah 

media  

6. Siswa tertarik dengan tampilan media 

7. Siswa ingin memiliki media 

2.  Tampilan Media  1. Perpaduan warna 

2. Kemenarikan gambar 

3. Mempermudah pembelajaran 

(Sumber: Olahan peneliti, 2019) 

4. Lembar Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisi dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik, 

Sukmadinata (2013:221).  Pada penelitian pengembangan ini alat dokumentasi 

menggunakan kamera digital. Dokumentasi dilakukan saat proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung yang berupa foto-foto. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data yang 

dikumpulkan dari hasil observasi awal dan pada saat penelitian, serta hasil 

wawancara bersama guru kelas dan pengamatan terhadap siswa pada saat 

kegiatan penelitian dalam pembelajaran tematik menggunakan media 

RITATIK. Data kualitatif juga diperoleh dari komentar dan saran para 

validator media, materi serta ahli pembelajaran. Setelah semua data 

terkumpul maka data-data tersebut selanjutnya akan dipilih data yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian pengembangan media pembelejaran tersebut. 

Data yang telah dipilih selanjutnya diolah dan disajikan berupa paparan hasil 

penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfungsi 

untuk memperbaiki produk pengembangan media RITATIK. 

2. Analisis deskriptif kuantitatif 

Data yang terkumpul dari angket akan dianalisis melalui teknik analisis 

kuantitatif. Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran 

tentag media pembelajaran yang dikembangkan. Data deskriptif kuantitatif 

diperoleh melalui: 

a. Analisis Data Angket Validasi 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010: 211). Jawaban angket 

validitas ini menggunkan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Angket validasi menggunakan skala Likert 
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yang digunakan terdiri dari skor 1 sampai skor 4. Adapun kategori skor 

dalam skala Likert sebagai berikut : 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

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

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi 

2. 3 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ 

memotivasi ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/ 

cukup baik/ cukup 

3. 2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negatif/ kurang setuju/ kurang 

baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang 

layak/ kurang bermanfaat/ kurang memotivasi 

4. 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ 

sangat kurang menarik/ sangat kurang menarik/ 

(sumber : Sugiyono 2015 :94) 

 Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan rumus 

di bawah ini : 

 

Keterangan: 

P    = Perolehan peresentase validator  

s   = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N   = Jumlah skor ideal 

Persentase skor yang diperoleh kemudian digunakan dalam penelitian 

untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan dengan 

mengguakan interpretasi sebagai berikut : 

Tabel 3.11 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Para Ahli 

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) 
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Jika hasil validasi produk menunjukkan persentase lebih dari 60% 

maka produk tersebut mendapat tanggapan positif dari validator serta 

dapat dinyatakan layak untuk digunakan. Sedangkan jika hasil validasi 

menunjukkan persentase dibawah 60% maka produk tersebut tidak 

mendapat tanggapan positif dan tidak layak untuk digunakan karena masih  

perlu direvisi. 

b. Analiais Data Angket Respon Siswa 

Analisis data angket respon siswa  menggunakan skala Guttam. Pada 

skala Guttman jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan skor terendah 

adalah 0. Maka dari itu siswa jika menjawab ‘’YA” mendapatkan skor 1 

dan jawaban “TIDAK” mendapatkan skor 0. Menurut Sugiono (2016:139) 

angket yang sudah diisi oleh siswa dianalisis dan dipresentasikan, 

presentase dihitung menggunakan rumus : 

Tabel 3.12 Kategori Penilaian Skala Guttman 

 

No. Skor Keterangan 

1. 1 Setuju/ya/pernah 

2. 0 Tidak setuju/tidak/tidakpernah 

(Sugiyono, 2017: 139) 

Menurut Indarti (dalam Fristoni, 2013:5) presentase angket respon 

siswa dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

P  = Perolehan presentase respon siswa 

f  = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N  = Jumlah skor ideal 
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Tabel 3.13 Kualifikasi 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


