
 

25 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan. 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 digunakan dalam penelitian ini yaitu model ADDIE.  

ADDIE pada dasarnya adalah hasil suatu paradigma pengembangan. 

Selain itu  model ADDIE merupakan komponen utama dalam pendekatan 

sistem untuk pengembangan pembelajaran dan prosedur pengembangan dalam 

pembelajaran. ADDIE dikategorikan sebagai model yang mengadaptasi prinsip 

desain pembelajaran. ADDIE fokus pada pengembangan pembelajaran, salah 

satunya adalah media pembelajaran (Suryani, dkk. 2018 : 125).  

Alasan lain mengapa peneliti menggunakan model pengembangan ini 

karena model ADDIE memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi pada 

setiap tahapnya. Model ini memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangan produk pengembangan seperti buku 

ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, multimedia, dan lain 

sebagainya (Tegeh, dkk. 2014 : 41).  

Model ADDIE ini dikembangkan sebagai usaha untuk memecahkan 

masalah belajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 

Pengembangan model ADDIE terdiri dari lima tahapan yang saling berkaitan 

dan telah disusun secara sistematis,efektif dan efisien sehingga tidak bisa
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 diurutkan secara acak. Kelima tahapan ini merupakan tahapan yang sederhana 

dan terstruktur maka model desain ini mudah dipahami dan diaplikasikan. 

Adapun langkah penelitian pengembangan ADDIE dalam penelitian ini jika 

disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah model pengembangan ADDIE 

(dalam Tegeh, 2018.) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Sesuai dengan model pengembangan media KOEKS yang digunakan, 

prosedur pengembangan media KOEKS terdiri dari lima tahap, yaitu: 

1. Tahapan Analisis (Analyze) 

Berdasarkan tahap analisis yang dilakukan peneliti dengan melakukan 

melakukan wawancara dan observasi pada tanggal 22 November 2018 di 

SDN 04 Sitiarjo. Dalam proses pembelajaran materi ekosistem pada tahun-

tahun sebelunya guru hanya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan 

Analyze 

Development 

Design Implementation Evaluate 
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buku yang ada tanpa ada media ataupun contoh gambar, jadi siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru tanpa tahu contoh konkrit.  Setelah guru 

memberikan penjelasan maka dilkukan penugasan akan tetapi akan lebih 

menarik dan memperluas pemahaman jika guru memiliki suatu media yang di 

buat semirip mungkin meskipun peserta didik tidak harus mengunjungi 

tempat ekosistem itu berada.  

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran pada materi ekosistem pada pembelajaran tematik yang juga 

bisa di kaitkan dengan pembelajaran lainnya. Berdasarkan data yang 

diperoleh selanjutnya peneliti akan merancang penanganan yang efektif 

dengan mengembangkan media KOEKS pada pembelajaran Tematik materi 

ekosistem kelas 5 Sekolah Dasar. 

2. Tahapan Desain (Design) 

Tahap perancangan ini memiliki tujuan untuk merancang media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Pada tahap 

perancangan terdapat 4 acuan langkah. Langkah pertama berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi, di peroleh bahwa SDN 04 Sitiarjo menggunakan 

media yang kurang sesaui, Langkah kedua, yakni menetapkan materi yang 

akan di buatkan media pembelajaran berdasarkan hasil wawancara observasi. 

Langkah ketiga, menetapkan kempetensi dan indikator yang akan di capai 

melalui media pembelajaran. Langkah keempat, menyusun rencana 

pembuatan media KOEKS, acuan dalam penyusunan media KOEKS adalah 

spesifikasi produk yang di buat. Berikut ini adalah rancangan sketsa untuk 

media KOEKS : 
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3.1 Tabel Tahap Desain Media 

No Tahapan Desain Gambar Sketsa 

1  Kotak balok besar untuk 

menyimpan beberapa kotak 

kubus kecil, pada gambar 

persegi panjang yang memiliki 

angka 2 pada tempat tersebut 

merupakan kantong untuk materi 

ekosistem keseluruhan dan akan 

di bagi untuk setiap kelompok.   

2 Kotak kubus kecil yang 

berukuran ±20 x20 jika di buka 

akan membentuk jaring-jaring 

kubus dan aka nada materi 

ekosistem yang berbeda-beda 

pada setiap kotak. total kubus 

kecil adalah 8 buah  
 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018) 

3. Tahapan Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan, media pembelajaran KOEKS dikembangkan 

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Setelah media KOEKS ini 

dibuat, maka selanjutnya dikonsultasikan melalui tahap validasi oleh 

validator. Validator yang menguji kevalidan media pembelajaran KOEKS ini 

terdiri dari tiga yaitu validator ahli materi, validator ahli media dan validator 

ahli pembelajaran. Yang nantinya akan validasi ahli media dan ahli materi 

dilakukan oleh dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Sedangkan 

validasi ahli pembelajaran oleh guru kelas 5 SDN 04 Sitiarjo. Dalam proses 

penilaian kevalidan media pembelajaran KOEKS, validator menilai dengan 

memberikan saran dan komentar yang akan dijadikan bahan revisi dari media 

pembelajaran KOEKS yang dikembangkan. Setelah melakukan revisi sesuai 

2 
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saran dan komentar dari validator, maka menjadi sebuah media pembelajaran 

yang digunakan untuk bahan implementasi. Berikut ini kriteria validator ahli 

media, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

4. Tahapan Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini dilakukan dengan di uji cobakan produk 

pengembangan setelah di validasi oleh para ahli. Tahap implementasi ini di 

uji cobakan pada peserta didik kelas 5 di SDN 04 Sitiarjo yang berjumlah  18 

peserta didik. Pada tahap ini peneliti melakukan tahap uji coba bahan ajar 

sehingga dapat diketahui kekurangan pada dan dapat direvisi kembali. 

5. Tahapan Evaluasi (Evaluation) 

Tahapan ini dibagi menjadi dua. Yaitu, tahap evaluasi formatif yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data selama proses tahap pengembangan. 

dan pada tahap evaluasi sumatif ini merupakan akhir evaluasi dari semua 

tahapan yang menghasilkan hasil akhir produk media pembelajaran yang baik 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN 04 Sitiarjo yang beralamatkan di Desa  

Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing kabupaten Malang provinsi Jawa Timur.  

Alasan peneliti melakukan pengembangan di SDN 04 Sitiarjo karena ingin 

membantu guru dalam memfasilitasi media pembelajaran.  
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan media KOEKS kotak ekosistem  dilaksanakan 

pada bulan April tahun 2019 pada saat pembelajaran berlangsung. Penelitian 

ini di lakukan saat pembelajaran berlangsung untuk Tema 5 ”Komponen 

Ekosistem”. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada setiap tahapan pengembangan terdapat teknik pengumpulan data 

yang mendukung tahapan pengembangan tersebut. Sesuai dengan Teknik 

pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Obeservasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara 

terstruktur dimana penelitian ini telah merancang sistematis tentang apa yang 

akan diteliti, waktu dan tempat yang akan dilaksanakan penelitian. Observasi 

dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu observasi awal untuk 

mengetahui bagaimana kondisi peserta didik pada saat mengikuti proses 

pembelajaran. Observasi kedua dilakukan saat implementasi uji coba media 

KOEKS. Penelitian ini melakukan observasi di SDN 04 Sitiarjo supaya 

tercapainya proses pengembangan media KOEKS dan bagaimana kefektifan 

jika menggunakan media KOEKS. 
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b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara dua kali. Yang 

pertama adalah wawancara saat sebelum mengembangkan media KOEKS. 

Dan yang kedua adalah pada saat penelitian sedang berlangsung. Wawancara 

yang digunakan merupakan wawancara tidak terstruktur. Dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis besar pada 

permasalahan yang akan ditanyakan.  

Pada wawancara awal, peneliti dalam penelitian ini telah menyiapkan 

beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru kelas 5 di SDN 04 

Sitiarjo. Materi wawancara yang digunakan  yaitu persoalan terkait proses 

pembelajaran yang berfokus saat materi ekosistem dikelas 5. Sehingga dari 

materi yang telah ditanyakan peneliti, akan menghasilkan data tentang 

bagaimana proses pembelajaran tematik dalam materi ekosistem.  

Pada wawancara kedua, saat penelitian itu juga akan dilakukan bersama 

guru kelas 5 perihal penggunaan media KOEKS pada pembelajaran tematik 

kelas 5 di SDN 04 Sitiarjo.  

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan serta kemenarikan 

media pembelajaran yang dikembangkan. Angket ini ditujukan pada ahli 

media, ahli materi dan ahli pembelajaran serta siswa kelas 5 SDN 04 Sitiarjo. 

Hal ini berguna untuk mengetahui respon terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan.  
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a. Lembar angket validasi 

Lembar angket ini digunakan untuk memperoleh penilaian kevalidan dari 

tim ahli mengenai media yang dikembangkan. Angket ini ditujukan pada 1 

ahli media, 1 ahli materi dan 1 ahli pembelajaran. Subjek uji coba ahli ini 

memiliki kriteria secara akademis yaitu dosen ahli materi yang merupakan 

dosen mata kuliah pembelajaran, dosen ahli media merupakan dosen media 

dan guru kelas yang mengajar siswa kelas 5 untuk proses penelitian. Validasi 

media dilaksanakan pada saat uji coba produk. Hasil dari validasi produk oleh 

tim ahli selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan 

agar menghasilkan media yang lebih baik. 

b. Lembar angket respon siswa 

 Lembar angket respon siswa berguna untuk mendapat data tentang 

kemenarikan dan motivasi  siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran KOEKS. Lembar angket berupa pernyataan yang nantinya diisi 

dengan cara memberi tanda ().  

d. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menggunakan foto. Teknik dokumentasi pada 

penelitian ini akan mengumpulkan data berupa foto saat proses 

pengaplikasian media KOEKS. Dari foto tersebut, nantinya akan dijadikan 

uraian tentang pentingnya media KOEKS di kelas 5 SDN 04 Sitiarjo. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian dan pengembangan media KOEKS ini adalah 

siswa kelas 5 SDN 04 Sitiarjo Batu dengan jumlah 18 siswa. Selain itu guru 

kelas juga menjadi salah satu subjek pemberi informasi dalam proses 

penelitian.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian berisi penilaian 

kondisi pembelajaran di kelas, penggunaan media dalam pembelajaran, 

sarana prasarana, serta antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lembar 

observasi ini dibuat setelah melakukan pengembangan untuk mengetahui 

seberapa berhasil pengembangan media yang dilakukan. 

Tabel 3.2 Instrumen Observasi Pra Penelitian 

No Aspek Indikator 

1 Pembelajaran Proses pembelajaran tematik 

2 Kendala dalam proses pembelajaran tematik pada materi 

ekosistem  

3 Metode Metode yang guru gunakan dalam pembelajaran  

4 Model Model yang guru gunakan dalam pembelajaran 

5 Media Media pembelajaran yang digunakan saat materi ekosistem  

6 Perilaku Karakteristik siswa di kelas dalam pembelajaran 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Instrument obsevasi pra penelitian ini sudah melalui tahap penyaringan 

dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga instrument ini hanya cocok di 

gunakan pada media KOEKS.  
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Tabel 3.3 Instrumen Observasi Saat Penelitian 

No. Aspek Indikator 

1. Respon peserta didik 

terhadap materi 

1. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran tematik 

2. Siswa mampu aktif dalam proses pembelajaran 

2. Respon Guru 1. Guru mampu menjelaskan materi ekosistem dengan 

menggunakan media KOEKS 

2. Guru mampu menggunakan media sesuai dengan 

pedoman penggunaan media 

3. Respon peserta didik 

terhadap media 

1. Siswa mampu mempresentasikan media KOEKS yang 

mereka dapatkan dalam kelompok mereka 

2. Siswa dapat kompak mengerjakan soal yang terdapat 

pada media KOEKS secara berkelompok 

3. Terdapat lebih dari 2 kelompok yang dapat 

menyelesaikan soal dari media KOEKS tersebut 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Instrument obsevasi penelitian ini sudah melalui tahap penyaringan dan 

modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam penelitian ini, sehingga instrument ini hanya cocok di gunakan pada 

media KOEKS. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah secara tidak terstruktur yang mana 

pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara yang dibuat 

ditujukan untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran dan 

penggunaan media. 

Tabel 3.4 Instrumen wawancara Awal 

No. Aspek Indikator 

1. Pembelajaran 1. Siswa antusias dalam belajar  materi ekosistem 

2. Perilaku peserta didik dalam pembelajaran dikelas 

3. Kesulitan yang dihadapi pada pembelajaran tematik 

4. Kelengkapan sarana prasarana dikelas 

2. Bahan ajar 1. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tematik materi 

ekositem  

3. Media 1. Media yang digunakan ketika pembelajaran tematik materi ekosistem 

2. Media yang digunakan guru pada pembelajaran tematik 

3. Kelancaran pembelajaran jika ada media dan tidak ada media 

4. Media yang di harapkan oleh guru dalam materi ekosistem 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 
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Instrument wawancara awal penelitian ini sudah melalui tahap 

penyaringan dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga instrument ini hanya cocok di 

gunakan pada media KOEKS. 

Tabel 3.5 Instrumen Wawancara Saat Penelitian 
No. Aspek Kisi-kisi 

1. Pengembanagan 

media KOEKS 

1. Antusias siswa dalam pelajaran 

2. proses pembelajaran dengan menggunakan media KOEKS 

3. Respon peserta didik menggunakan media KOEKS 

2. Keefektifan media 

KOEKS 

1. Pengaruh menggunakan media KOEKS 

2.  Kendala dalam menggunakan media KOEKS 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Instrument wawancara penelitian ini sudah melalui tahap penyaringan 

dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga instrument ini hanya cocok di 

gunakan pada media KOEKS. 

3. Pedoman Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Bisa 

dikatakan angket juga merupakan pengumpulan data secara tidak langsung. 

Sasaran angket validasi media ini ditujukan untuk 1 ahli materi, 1 ahli media.  

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan peneliti sebagai pengumpulan data yang sesuai 

dengan isi atau materi pelajaran, ketepatan desain, dan kemenarikan media 

yang dikembangkan. 
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Tabel 3.6 Kriteria Validator 

No. Validator  Kriteria Subjek Uji 

Coba Ahli 

1.  Dosen ahli media  1. Memiliki keterampilan di bidang 

media pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun  

Subjek I 

2.  Dosen ahli materi  1. Memiliki kemampuan dan 

pengetahuan di bidang pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan  

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun   

Subjek II 

3.  Ahli Pembelajaran 1.  Tingkat akademik minimal S-1  Subjek III 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Dapat di simpulakan bahwa kriteria validator terdari dari dosen ahli 

media, doesen ahli materi dan ahli pembelajaran atau guru kelas 5 yang 

merupakan ahli dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan masing-masing 

untuk menguji setiap bagianya. Dalam kriteria validator juga memiliki kriteria 

tersendiri seperti dosen ahli materi dan dosen ahli media memiliki tingkat 

akademik minimal S-2 juga memiliki ketrampilan dalam bidang media, juga 

memiliki kemapuan dalam bidang pembelajaran dan tingkat akademik minimal 

S-1 untuk ahli pembelajaran atau guru kelas 5 SD.  

Tabel 3.7 Instrumen Validasi Ahli Media Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Desain 1. Media memiliki tampilan yang menarik 

2. Media mudah untuk digunakan serta tidak mudah 

rusak 

3. Media aman untuk digunakan serta tidak mudah rusak 

4. Media bersifat fleksibel yang mudah dipindahkan dan 

dibawa 

2. Kurikulum 1. Media sesuai  dengan materi yang dipelajari peserta 

didik  

2. Media sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

3. Penampilan dan 

keefektifitas media 

1. Menyerupai lingkungan aslinya 

2. Media tidak mudah rusak 

3. Kesesuaian media dengan dunia peserta didik yang 

sedang di ajar 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 
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Indikator instrumen uji validitas ahli media ini sudah melalui tahap 

penyaringan dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah disesuaikan 

dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian ini, sehingga instrumen ini hanya 

cocok digunakan pada media KOEKS.  

 

3.8 Instrumen Validasi  Ahli Materi Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Pembelajaran 1. Kelayakan media serta mudah di gunakan 

2. Sistematika yang runtut, logis dan jelas 

3. Media dapat digunakan guru dan siswa 

4. Menumbuhkan motivasi untuk belajar 

2. Kurikulum 1. Kesesuaian dengan KI dan KD 

2. Kesesuaian dengan indikator pada materi ekosistem 

3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajran pada materi ekosistem 

4. Kesesuaian dengan materi pembelajaran pada materi ekosistem 

3. Isi materi 1. Ketepatan memilih materi dalam media yang di kembangakan 

2. Materi berisi konsep yang benar 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Indikator instrumen uji validitas ahli materi ini sudah melalui tahap 

penyaringan dan modifikasi. Angket ini akan diberikan kepada validator yang 

berguna untuk menguji penggunaan media ini apakah sudah baik atau masih 

harus dilakukan revisi.  

3.9 Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 

1. Penyiapan materi 

pada media 

1. Media mampu menjadi alat bantu untuk mencapai KD, 

indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Materi yang disajikan sudah jelas 

3. Materi yang disajikan mudah dipahami 

4. Ketertarikan media  1. Media yang digunakan dapat dipergunakan sebagai 

alternatif pembelajaran 

2. Media mampu digunakan secara berulang-ulang 

3. Tampilan media menarik dan mudah dipahami 

7. Keterlibatan peserta 

didik terhadap 

media 

1. Dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa 

2. Dapat menumbuhkan kreatifitas siswa 

3. Dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Instrumen yang memuat indikator tentang respon guru sangatlah 

diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan penggunaan 
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media KOEKS. Karena guru kelas adalah seseorang yang sangat paham 

tentang siswa dan pembelajarannya. Sehingga kritik dan saran dari guru kelas 

dapat bermanfaat untuk pengembangan media KOEKS ini.  

b. Angket Pengguna 

Angket pengguna diisi oleh siswa dan guru, dan diisi setelah menggunakan 

media KOEKS atau setelah uji coba. Tujuannya adalah mengetahui tanggapan 

dan penilaian terhadap media yang dikembangkan. Berikut adalah kisi-kisi 

angket respon siswa dan guru : 

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator 

1. Tampilan Media 1. Mudah digunakan dan di pahami 

2. Membantu memahami materi 

3. Variasi bentuk media 

2. Cara Penggunaan   1. Kemudahan dalam menggunakan media 

3. Manfaat media 1. Memprermudah pembelajaran 

2. Mempermudah dalam mengerjakan soal 

4. Reaksi Pengguna 1. Pesera  tertarik karena mainan untuk belajar 

2. Peserta didik senang menggunakan media KOEKS 

3. Pesera didik beminat dan tertarik jika belajar 

menggunakan media KOEKS 

(Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019) 

Kisi-kisi angket respon peserta didik pada penelitian ini sudah melalui 

tahap penyaringan dan modifikasi. Begitu pula dengan indikator telah 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga instrument ini 

hanya cocok di gunakan pada media KOEKS. 

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. 



39 
 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, data yang telah didapatkan akan diolah dan 

dianalisis. Pertama, peneliti harus menyeleksi tingkat realibilitas dan 

validitasnyan dianggap gugur atau tidak digunakan. Dan juga, data yang 

kurang lengkap tidak digunakan dalam analisis data. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis deskriptif kualitatif dan 

analisis kuantitatif. 

1. Analisis data kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah dari hasil 

wawancara, hasil observasi,dan saran dari validator. Teknik analisis data 

digunakan untuk mengelompokkan berupa informasi yang berupa tanggapan, 

kritik dan saran perbaikan serta revisi produk pengembangan media KOEKS. 

Langkah-langkah dalam teknik analisis data kualitatif . 

Pada tahap pengumpulan data yang diperoleh adalah tentang penggunaan 

media KOEKS. Hasil dari observasi, wawancara, saran validator dijadikan 

satu. Sehingga akan terlihat beberapa data yang menunjukkan hasil dari 

pengembangan media tersebut. Semua data yang terkumpul akan direduksi atau 

dirangkum dan diambil mana yang penting dan menghilangkan apa yang 

sekiranya tidak di perlukan.  

Data disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif atau uraian singkat, 

penjelasan deskriptif berisikan penggunaan media KOEKS dalam proses 

pembelajaran, serta apa saja yang menjadi penghambat ataupun pendukung dan 

keefektifan dalam proses pembelajaran yang menggunakan media KOEKS. 

Pada tahap kesimpulan ini  peneliti akan menarik hasil  kesimpulan yang di 
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dapat dari data yang sudah disajikan dan merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang dikaji. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari 

instrument. Data yang dihasilkan dari instrument yang valid maka dapat 

dikatakan bahwa instrument tersebut valid. Karena dapat menunjukkan 

gambaran tentang data secara benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya 

(Arikunto, 2013).  Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

dari angket validasi dan angket respon siswa. Analisis data kuantitatif 

dialakukan untuk mengetahui kelayakan media KOEKS sebagia media 

pembelajaran. 

a. Analisis Data Angket Ahli 

Pengembangan media KOEKS melalui validasi dalam menguji kelayakan 

media untuk digunakan dalam pembelajaran dengan kesesuian media dengan 

materi. Hasil angket validasi ahli menggunakan skala Likert, variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan 

terdiri dari empat kategori.  

Tabel 3.11 Kategori Penilaian Skala Likert 

No  Skor  Keterangan  

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

bermanfaat/ sangat memotivasi  

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

memotivasi  

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

kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat/ kurang memotivasi  

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

kurang menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat 

kurang bermanfaat  

(Sugiyono, 2013: 94 dengan modifikasi peneliti) 
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Menurut Sugiono (2015 : 137) presentase validasi para ahli rata-rata 

setiap komponen dihitung menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

          P  = Perolehan peresentase validator (hasil dibulatkan sampai mencapai      

bilangan bulat ) 

∑x   = 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 3.12 Kualifikasi tingkat pencapaian dan kualifikasi 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

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

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

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

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

(Sumber : Arikunto 2010 :35) 

 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa akan dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk menguji keefektifan produk, kelayakan 

bahan yang yang digunakan dalam mengembangangkan produk media 

pembelajaran. Jawaban angket respon peserta didik diukur menggunakan Skala 

Gutman, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala 

Gutman terdiri dari dua kategori yang mana masing-masing kategori memiliki 

nilai atau skor yang berbeda, dan dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau 

bentuk checklist (√)  

P =
∑ 𝑥

N
 x 100 % 
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Tabel 3.13 Kategori Penilaian Skala Gutman 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

(Sumber: Sugiyono, 2016) 

Dari presentase rata-rata setiap komponen akan dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 
 (Sumber: Arikunto dalam Sulastri, 2016) 

 Keterangan: 

 P      = Persentase skor (dibulatkan) 

∑x    = Jumlah skor setiap kriteria yang di pilih  

∑i    = Jumlah semua kriteria 

 

Tabel 3.14 Kualifikasi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

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 

P = ∑𝑥

∑𝑥𝑖
 x 100% 


