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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini menggunakan sebuah 

penelitian dan pengembangan atau disebut Research and development (R&D). 

Menurut Sukmadinata (2005:164) mengatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan atau disebut Research and development (R&D) ini merupakan 

suatu proses dimana untuk mengembangkan sebuah produk yang baru maupun 

menyempurnakan sebuah produk yang ada dan mampu dipertanggung jawabkan.  

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini 

menggunkan model ADDIE. Alasan menggunakan media ini dikarenakan, 

menurut suryani, dkk (2018:125) model ini merupakan komponen utama bagi 

penelitian pengembangan salah satunya pada pengembangan media 

pembelajaran.berikut adalah proses tahapan ADDIE: 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pengembangan Model ADDIE 
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B. Prosedur  Pengembangan 

Pada prosedur pengembangan ini mengadaptasi dari salah satu model 

pengembangan yaitu ADDIE. Menurut Suryani,dkk. (2018:125-126) model 

ADDIE ini merupakan  komponen utama  pada pengembangan pembelajaran 

maupun prosedur pengembangan pembelajaran. ADDIE merupakan model 

pengembangan yang fokus terhadap tujuan pembelajaran salah satunya yaitu 

media pembelajaran.Pada model ini memiliki prosedur kerja yang sistematik, pada 

setiap langkah yang dilewati mengacu terhadap sebelumnya sudah di perbaiki 

sehingga mampu menghasilkan sebuah produk yang efektif. Pemilihan model 

ADDIE sebagai model pengembangan sebuah media yaitu mampu menghasilkan 

produk yang sistematis, dievaluasi, dan diperbaiki  yang diuji coba dilapangan 

sehingga dapat memenuhi sebuah kriteria yang diharapkan. Penelitian ADDIE 

memiliki beberapa tahapan, yaitu: Analyze (analisis), Desaign (desain), Develop 

(pengembangan), Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi), 

sebagai berikut : 

1. Analisis 

Pada tahap ini menentukan produk yang akan dikembangkan, untuk 

mengatahui kendala dalam memahami menyalin kata dengan mengnalisis 

kurikulum yang digunakan di SDN Kademangan 01, untuk mengatasi 

kebutuhan dan menunjang proses pembelajaran berlangsung. Tahap 

selanjutnya menganalisis materi dari pembelajaran yang sudah dipilih pada 

tahap analisis materi yang mungkin disajikan dalam media pembelajaran 

berupa media GAMTUTAR. Media GAMTUTAR menyajikan 
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pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran. 

2. Desain 

a) Menyusun instrument penilaian kualitas media pembelajaran 

Untuk menilai kualitas media ini menggunakan instrument penilaian 

angket penilaian produk. Instrument penilaian dalam angket ini berupa 

chek list untuk ahli media. Selanjutnya terdapat kolom komentar dan 

saran ditunjukkan kepada validator serta diberikan daftar checklist. 

b)  Perancangan 

Media gambar kartu pintar ini dirancang sebagai kartu huruf  yang 

terbuat dari tripleks dan huruf yang ditimbulkan. Pada media ini juga 

terdapat gambar yang terdapat keterangan dibawahnya yang digunakan  

peserta didik untuk acuan menyusun huruf menjadi kata seperti yang 

ada digambar. Selanjutnya terdapat papan yang digunkan untuk 

mengaitkan kartu pada papan yang sudah disediakan. Kartu huruf dan 

gambar memiliki bentuk kotak. Lapisan dari kartu huruf diberi macam-

macam warna sedangkan untuk hurufnya diberi warna hitam. 

c) Menjelaskan bahan dan ukuran, warna, gambar 

1) Bahan, untuk bahan yang digunakan membuat kartu huruf dan  

juga gambar menggunkan kayu tripleks. 

2) Ukuran, untuk ukuran kartu huruf  9x7cm dan hurufnya memiliki 

ukuran 7,5x5cm. Sedangkan gambar dan triplek memiliki ukuran 

15x10cm. 
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3) Warna, warna yang terdapat di kartu huruf diberi berbagai macam 

warna  sedangkan hurufnya diberi warna hitam. Pewarnaan ini 

menggunakan kain flannel karena kain ini memiliki struktur yang 

lembut dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas 1. 

4) Gambar, gambar yang digunakan disini seperti gambar ayah, ibu, 

adik, kakak, apel, manga, menyiram, mencusi, pensil, buku, 

pewarna, kursi, meja, papaya, pisang. 

d) Pengembangan 

Pengembangan yang dilakukan pada media gambar kartu pintar ini 

dengan merubah kartu huruf  biasa dijadikan kartu huruf yang timbul, 

selanjutnya terdapat gambar menjadi pendamping dari kartu huruf 

yang ada. Kartu huruf  dan gambar ini dikembangkan dengan 

menggunakan tripleks dan kayu sebagai bahan. 

e) Implementasi 

Pada pengembangan media GAMTUTAR ini dilakukan di sekolah 

dasar negeri 01 Kademangan pada kelas 1.Pada tahap menguji produk 

pertama diujikan kepada kelompok kecil yang berisikan 3-4 peserta 

didik. Setelah dilakukan pengujian, peserta didik diberikan angket 

untuk mengetahui respon  peserta didik terhadap media yang sedang 

diujikan.  

f) Evaluasi 

Pada tahap ini melakukan perbandingan hasil yang diperoleh dari uji 

coba yang telah dilakukan dan  juga diperoleh dari validator ahli materi 

dan juga ahli media. Pada penelitian ini juga didapat hasil mengenai 
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respon peserta didik mengenai media gambar kartu  pintar 

(GAMTUTAR) supaya dapat mengetahui kepraktisan dan 

kemenarikan dari media yang telah digunakan. Dengan begitu nantinya 

mampu menghasilkan produk media gambar kartu  pintar 

(GAMTUTAR) dalam  pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah 

direvisi dan diimplementasikan. 

C. Tempat dan Waktu 

Pada penelitian pengembangan media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) ini 

digunakan untuk materi menyalin kata pada kelas 1 yang dilakukan di SDN 01 

Kademangan, kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. 

D. Teknik Pengumpuln data 

1. Observasi 

Obesrvasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati tingkah laku dalam kondisi tertentu, yang kemudian menuliskan 

mengenai peristiwa apa yang telah diamati secara sistematis dan memaknai 

peristiwa yang telah diamati ( Prasetyaningrum, 2014:3). 

Pada pra-observasi yang dilakukan tanggal 4  Oktober 2018  peneliti 

melakukan observasi di sekolah dasar  negeri 01 Kademangan. Hal yang 

dilakukan peneliti di sekolah tersebut melihat kondisi kelas 1 yang banyak 

ditempeli oleh  kreasi guru dan juga peserta didik seperti burung bangau, 

bunga dan kupu-kupu. Pada saat memasuki jam pembelajaran  berlangsung, 

materi tentang menyalin kata guru menyuruh peserta didik untuk menulis 

ulang apa yang sudah ditulis oleh guru di papan tulis. Guru menuliskan kata-

kata seperti bapak, ibu, kakak, adek, kursi, meja, buku. Beberapa peserta didik 
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mampu mengikuti dan ada yang tidak mampu mengikuti kata yang sudah 

ditulis oleh guru.Terdapat 1-2 huruf dari kata yang ditulis guru tidak mampu 

di salin oleh peserta didik. 

Pada pra-observasi ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan atau 

kendala yang dialami dalam proses pembelajaran, sebelum adanya uji coba 

media pembelajaran di sekolah tersebut. Tahab observasi ini yang digunakan 

pada salah satu tahapan model pengembangan ADDIE yaitu analisis. 

Pada saat melakukan uji coba media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) 

ini, dilakukan pengamatan tentang penggunaan peserta didik dalam  

menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. peserta didik 

diperkenalkan dengan media gambar kartu pintar (GAMTUTAR), yang 

selanjutnya diperkenalkan dengan apa itu media gambar kartu pintar 

(GAMTUTAR) gambar yang dimaksud seperti gambar ayah, ibu, manga dan 

lainnya sedangkan kartu huruf yang dimaksud adalah sebuah tripleks yang 

terdapat huruf yang ditimbulkan. 

Peserta didik diberikan arahan tentang penggunaan media gambar kartu 

pintar (GAMTUTAR), dengan membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok berisi 3-4 peserta didik.Peserta didik yang pertama berdiri diposisi 

yang ditentukan guru untuk menampakkan gambar yang disediakan kepada 

kelompoknya.Dan peserta didik kedua, ketiga memiliki bagian untuk mencari 

kartu huruf yang sesuai dengan yang ada di gambar. Peserta didik yang ke 

empat memiliki bagian untuk menyusun dan menuliskan  huruf  dengan benar 

sesuai dengan yang ada digambar. 
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Setelah memberikan arahan terhadap peserta didik, peneliti melakukan 

pengamatan tentang bagaimana proses dan  reaksi ataupun respon  dari peserta 

didik setelah adanya media pembelajaran ini, dan bagaimana perkembangan 

peserta didik tentang menyalin huruf yang peserta didik mengalami sulit untuk 

dipahami setelah adanya media pembelajaran ini masih sulit untuk dipahami 

atau peserta didik menunjukkan peningkatan tentang menyalin huruf melalui 

media ini.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan 

untuk memperoleh sebuah data dari individu dan dilakukan juga secara 

indivisual.Wawancara biasanya dilakukan dengan bertemu atau bertatap muka 

secara langsung dengan individual.Pada saat melakukan wawancara hal yang 

perlu dibawa atau dibuat adalah sebuah pedoman wawancara.Pedoman ini 

berisi pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden.Wawancara ini sering digunakan pada penelitian kualitatif, yang 

sebagai teknik pengumpulan data utama (Sukmadinata, 2005: 206-207). 

Pada saat mengunjungi sekolah dasar negeri 01 Kademangan tanggal 04 

Oktober 2018, peneliti melakukan kunjungan untuk mengetahui karakter dari 

peserta didik yang ada disana dan juga untuk mengetahui proses pembelajaran 

saat menggunakan sebuah media seperti apa. Wawancara yang dilakukan 

secara terstruktur pertanyaan yang ingin ditanyakan sudah disusun sebelum 

dilakukan wawancara bersama guru kelas.Pada tahap ini termasuk dalam 

tahap model pengembangan ADDIE yaitu analisis. 
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Pada saat  setelah dilakukannya uji coba tentang media gambar kartu 

pintar (GAMTUTAR) ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 1 

bagaimana pendapat guru tentang peserta didik yang menggunkan media 

gambar kartu pintar (GAMTUTAR). Apakah media yang telah digunakan 

dapat diterapkan seterusnya pada pembelajaran menyalin kata pada kelas 1 

SD, atau media yang disajikan kepada peserta didik kurang cocok dan kurang 

sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. 

3. Angket 

Angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara tidak langsung. Angket ini berisi tentang pernyataan atau pertanyaan 

yang harus dijawab oleh responden. Angket dan wawancara  ini memiliki 

bentuk pertanyaan terbuka, bertruktur dan tertutup. Pertanyaan angket terbuka 

berisi tentang pertanyaan pokok, angket berstruktur pertanyaan yang sudah 

disusun disamping pertanyaan pokok, angket tertutup ini pertanyaan yang 

memiliki jawaban yang tinggal dipilih oleh responden (Sukmadinata, 2005: 

206-207). 

Pada penelitian dan pengembangan ini angket digunakan untuk 

memberikan penelitian terhadap media gambar kartu pintar (GAMTUTAR). 

Untuk angket yang digunakan terdapat 4 macam, sebagai berikut : 

a) Angket yang diberikan pada ahli materi  

Hal ini dilakukan untuk penilaian terhadap kualitas materi yang sudah 

dikembangkan ialah materi menyalin kata pada kompetensi dasar 4.3 

tentang mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau 
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papan tulis dengan benar. Kualitas dari materi yang melihat pada 

indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Pada hasil dari 

angket ini akan digunkan pada tahap pengembangan (development). 

b) Angket yang diberikan ada ahli media  

Angket ini diberikan untuk diberikan penilaian oleh ahli media tentang 

media media gambar kartu pintar (GAMTUTAR), apakah bahan, 

bentuk, dan tampilan sudah sesuai apabila digunakan untuk peserta 

didik sekolah dasar kelas 1.Hasil dari angket yang diberikan oleh ahli 

media ini dapat digunkan pada tahap pengembangan (development). 

c) Angket yang diberikan pada ahli pembelajaran 

Agket ini diberikan pada ahli pembelajaran agar dapat menilai tentang 

pengembangan media media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) 

tersebut.Angket ini diberikan kepada guru kelas 1, hal yang dapat 

dinilai seperti isi materi yang disajikan apakah sesuai apabila 

digunakan pada peserta didik sekolah dasar kelas 1.Hasil dari angket 

yang diberikan oleh ahli pembelajaran ini dapat digunkan pada tahap 

pengembangan (development). 

d) Angket diberikan pada peserta didik 

Angket yang diberikan pada peserta didik ini digunakan untuk menilai 

media dan materi, penilaian ini perlu dilakukan karena nantinya 

pengguna dari media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) ini adalah 

peserta didik.Hasil dari angket yang diberikan kepada peserta didik ini 

dapat digunakan pada tahap implementasi (implenmentation). 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu salah satu cara untuk mendapatkan data dari 

responden. Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang 

tertulis dari responden maupun pada tempat, dimana responden melakukan 

kegiatan sehari-hari (Sukardi. 2003:81). 

Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pada saat dilakukannya uji 

coba produk media pembelajaran gambar kartu pintar (GAMTUTAR) yang 

dikembangkan biasanya diabadikan dengan kamera handphone. 

E. Instrument Penelitian 

Menurut Gulo (2002:123-124) Instrument adalah sebuah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, ditentukan dengan wawancara, documenter, 

pengamatan, kuesioner. Pada dasarnya instrument ini merupakan pedoman yang 

tertulis tentang pengamatan,wawancara, dan sebuah daftar pertanyaan telah 

disiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Berikut merupakan 

instrument penelitian yang dibutuhkan:  

1. Lembar observasi 

Pada lembar ini berisikan informasi yang diperoleh oleh peneliti pada saat 

proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui proses pembelajaran seperti apa. Pada lembar observasi ini 

berisikan penghambat dan juga pendukung dari peserta didik pada saat 

menggunakan media pembelajaran.berikut lembar observasi tersebut: 
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Table 3.1 kisi-kisi lembar observasi guru 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Dalam penggunaan 

media pembelajaran 

Dapat menggunakan media pembelajaran dengan 

baik 

Dapat menyampaikan materi melalui media 

pembelajaran 

Dapat mengajak peserta didik menggunakan 

media pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran sudah sesuai 

dengan karakteristik peserta didik 

Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media 

pembelajaran 

Reaksi  yang ditunjukkan peserta didik adanya 

media pembelajaran 

2 Dalam penguasaan 

kelas 

Dapat mengkondisikan peserta didik pada proses 

pembelajaran 

Dapat membuat kelas yang menyenangkan bagi 

peserta didik 

Dapat menciptakan kelas yang  aktif 

Mampu menarik perhatian dari peserta didik 

3 Penguasaan materi Dapat mengaitkan materi ajar dengan kehidupan 

sekitar 

Mampu menguasai materi tentang menyalin kata 

 

Table 3.2 kisi-kisi lembar observasi peserta didik 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Kondisi peserta didik 

pada proses 

pembelajaran 

Sikap yang ditunjukkan peserta didik pada proses 

pembelajaran 

Keaktifan yang ditunjukkan peserta didik pada proses 

pembelajaran 

2 Kondisi peserta didik 

pada saat menggunakan 

media pembelajaran  

Keaktifan peserta didik pada saat menggunakan media 

pembelajaran 

Sikap yang ditunjukkan peserta didik pada saat 

menggunakan media pembelajaran 

Kemampuan peserta didik didik pada saat 

menggunakan media pembelajaran 

 

2. Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari guru tentang 

proses pembelajaran dan penggunaan media pada saat 
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pembelajaran.wawancara ini dilakukan secara truktur karena sebelumnya 

sudah dibuat daftar pertanyaan yang akan diajuakn kepada guru. 

Table 3.3 kisi-kisi lembar wawancara guru  

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Dalam penggunaan 

media pembelajaran 

Pada penggunaan media pembelajaran sesui dengan 

karakteristik peserta didik 

Penggunaan media pembelajaran sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran  

Respon siswa dengan adanya media pembelajaran 

Kelebihan media pembelajaran yang digunakan 

2 Informasi tentang materi 

pembelajaran 

Materi yang disampaikan sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran 

Materi yang disampaikan sudah mencakup kehidupan 

sehari-hari 

3 Informasi tentang proses 

pembelajaran 

sikap yang ditunjukkan peserta didik saat 

prosespembelajaran berlangsung 

Cara mengkondisikan peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung 

 

3. Angket diberikan kepada ahli media pembelajaran 

Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah media yang 

dikembangakan sesuai dengan karakteristikpeserta didik, mulai dari tampilan 

bentuk dan juga bahan. Pada dasarnya ngket ini untuk mengumpulkan data 

berisi pernyataan maupun pertnyaan yang diberikan pada responden. 

Table 3.4 kisi-kisi lembar angket ahli media pembelajaran 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Kualitas Penilaian  

Media 

Media GAMTUTAR mudah dibawa 

Media GAMTUTAR memiliki bahan yang tahan lama 

 Ukuran huruf dapat dilihat dengan jelas 

Media GAMTUTAR aman digunakan pada peserta 

didik sekolah dasar 

Bahan yang digunakan media GAMTUTAR tidak 

berbahaya 

2 Tampilan Media Media GAMTUTAR sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

Tampilan media menarik 

Media Gamtutar memiliki kombinasi warna yang 

menarik perhatian peserta didik 

3 Isi Media Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

Buku panduan yang mudah dimengerti 

Media GAMTUTAR sesuai dengan materi yang 
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ditentukan 

Media GAMTUTAR sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

4 Ukuran Media Media GAMTUTAR memiliki ukuran yang tidak 

terlalu kecil dan tidak terlalu besar 

Gambar yang disajikan tidak terlalu kecil dan tidak 

terlalu besar 

Kartu huruf yang disajikan tidak terlalu kecil dan tidak 

terlalu besar 

 

4. Angket diberikan kepada ahli materi pembelajaran 

Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah materi yang 

dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Table 3.5 kisi-kisi lembar angket ahli materi pembelajaran 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Kesesuaian Tujuan Materi Bahasa Indonesia sesuai dengan kompetensi 

dasar 

Materi Bahasa Indonesia sesuai denganindikaor 

Materi Bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

Materi yang disampaikan dapat mencapai pada 

penilaian sikap 

Materi yang disampaikan dapat mencapai pada 

penilaian pengetahan 

Materi yang disampaikan dapat mencapai pada 

penilaian keterampilan 

2 Isi materi Isi materi Bahasa Indonesia Relevan dengan media 

gambar kart pintar (GAMTUTAR) 

3 Keakuratan materi Materi Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik 

Contoh yang disampaikan kepada peserta didik mudah 

dipahami 

Soal yang digunakan tidak rumit 

Soal yang diberikan berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik 

Soal yang mudah dipahami peserta didik 

 

5. Angket yang diberikan pada ahli pembelajaran 

Angket ini digunakan untuk mengetahui materi maupun media yang 

dikembangkan  sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran .  
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Table 3.6 kisi-kisi lembar angket ahli pembelajaran 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Keakratan Materi Maeri yang disampaikan berkaitan dengan kehidpan 

sehari-hari peserta didik 

Contoh yang ditnjukkan berkaitan dengan kehidpan 

sehari-hari 

Soal yang diberikan tidak rmi 

2 Tampilan media 

pembelajaran 

Media GAMTUTAR mudah dibawa 

Media GAMTUTAR  memiliki buku panduan untuk 

penggunaannya 

3 Media pembelajaran 

pada saat 

prosespembelajaran 

Media GAMTUTAR ini dapat digunakan secara 

berkelompok 

Media GAMTUTAR dapat digunakan secara berulang-

ulang 

Media GAMTUTAR sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

Media GAMTUTAR dapat sebagai alternatife dalam 

pembelajaran 

3 Keterlibatan peserta 

didik dalam 

menggunakan media 

pembelajaran 

Media GAMTUTAR mudah digunakan 

Media GAMTUTAR  mampu meningkatkan keaktifan 

pada proses pembelajaran 

4 Keamanan media 

pembelajaran 

Media GAMTUTAR aman apabila digunakan 

Media p GAMTUTAR terbuat dari bahan yang tidak 

berbahaya 

 

6. Angket diberikan pada peserta didik 

Angket ini diberikan pada peserta didik, supaya dapat mengetahui 

penilaian terhadap media yang sudah dibuat. Pada dasarnya peserta didik yang 

nantinya akan menggunakan. 

Table 3.7 kisi-kisi lembar angket peserta didik 

No Aspek Pengamatan Indikator 

1 Tampilan dan  pemakain 

dari media pembelajaran  

Media pembelajaran dapat menarik perhatian peserta 

didik 

Tampilan media pembelajaran yang menarik 

Media pembelajaran mudah digunakan 

Media pembelajaran dapat dibawa dengan mudah 

2 Respon peserta didik 

menggunakan media 

pembelajaran 

Dengan adanya media pembelajaran gambar kartu 

pintar (GAMTUTAR ) pembelajaran jadi 

menyenangkan  

 Materiyang disampaikan mudah untuk dipahami 

Peserta didik bosan untuk menggunakan media gambar 

kartu pintar (GAMTUTAR) 
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7. Lembar tes 

Pada lembar tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

pada materi menyalin kata.Hal pertama yang dilakukan dengan memberikan 

pre-test untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, yang kedua 

dilakukan dengan memberi post-tes untuk menetahui kemampuan peserta 

didik dengan menggunakan media gambar kartu pintar (GAMTUTAR). 

Tabel 3.8 Lembar Kisi-kisi Tes Pre-Test dan Post-Test 

NO Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

 

4.3 mencontoh huruf, 

kata atau kalimat 

sederhana dari buku 

atau papan tulis 

dengan benar. 

4.3.1 Meniru huruf 

dari kata sederhana 

dari papan tulis 

dengan benar 

Disajikan gambar 

terdapat keterangan 

dibawah,selanjutnya 

peserta didik menyalin 

kata yang ada 

Uraian 

4.3.2 Menyusun 

huruf menjadi kata 

sederhana dari 

sebuah gambar 

dengan benar . 

 
 

Disajikan gambar 

beserta keterangan 

selanjutnya siswa 

diberikan kartuhuruf a-

z lalu menyusun huruf 

menjadi kata sesuai 

dengan yang ada 

digambar 

Uraian 

F. Teknik Analisis data 

Analisi data proses menyusun dan mencari data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pada teknik 

analisis data terdapat 2 teknik yang digunakakan yaitu teknik kualitatif dan teknik 

kuantitatif. Beikut penjelasan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif: 

1. Analisis data kualitatif 

“Menurut Satori dan Komariah (dalam Prasetyaningrum. 2014:88) 

menyebutkan bahwa data kualitatis dapat diperoleh dari observasi yang 
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berbentuk narasi dan dokumen tertulis yang perlu diolah supaya dapat 

dipahami maknanya.” Dengan begitu data kualitatif ini sebagai acuan untuk 

memperbaiki produk media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) agar menjadi 

produk yang lebih baik lagi.  

2. Analisis data kuantatif 

Teknik analisis kuantitatif untuk mengolah data seperti angka, dengan 

hasil yang diperoleh melalui hasil pengukuran maupun hasil mengubah data 

kualitatif (Ali. 2013:167).Menurut Prasetyaningrum (2014:87) menatakan data 

kuantitatif berupa angka atau jumlah, dari kesimpulan observasi.Kesimpulan 

yang dihasilkan secara numerik. 

Data ini digunakan untuk mengetahui valid dan respon dari peserta didik 

dengan adanya media gambar kartu pintar (GAMTUTAR). 

a. Analisis Angket Validitas Ahli 

Angket ini digunakakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Pada 

pengembangan media GAMTUTAR, validasi digunakan untuk keseuaian 

SK/KD dengan media. Dengan begitu informasi tentang tepat dan sesuai 

ataukah tidak dalam menggunakan media pembelajaran. 

Angket validasi ahli berisi tentang kisi-kisi dari media yang 

dikembangakan. Untuk mendapatkan jawaban ini ahli harus menggunakan 

skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur pendapat, pesepsi, dan 

sikap tentang suatu fenomena. Dengan skala ini yang harus diukur sebgai 

berikut : 
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No Skor Keterangan 

1. 5 Sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/ sangat paham/ sangat 

menarik/ sangat mengerti/ sangat layak/ sangat bermanfaat/ sangat 

memotifvasi. 

2. 4 Baik/sesuai/mudah/paham/menarik/mengerti/layak/bermandfaat/memot

ivasi 

3. 3 Cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukuppaham/cukup menarik/ 

cukup mengerti/cukup layak/cukup bermanfaat/cukup memotivasi 

4. 2 Kurang bik/kurang sesuai/kurang mudah/kurang paham/kurang menari/ 

kurang mengerti/kurang layak/kurang bermanfaat/kurang memotifasi 

5. 1 Sangat kurang baik/sangat kurang baik/sangat kurang mudah/sangat 

kurang paham/sangat kurang menari/ snagat kurang mengerti/sangat 

kurang layak/sangat kurang bermanfaat/sangat kurang memotivasi 

(sumber:sugiono,2010:134) 

Untuk menguji angket ini validasi ahli media GAMTUTAR ini 

dilakukan membandingkan jumlah skor nyang diberikan oleh validator 

dengan jumlah skor ideal yang sudah ditetapkan pada angket validasi ahli 

ini(n), rumusnya sebagai berikut : 

p =
  

 
x 100% 

keterangan  : 

P = Presntasi skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai 

   bilangan bulat) 

ƩR = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang 

    terpilih 

N = Jumlah skor maksimal 
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Kriteria validasi atau tingkat tercapai yang digunakan pada 

pengembangan media, sebagai berikut : 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangatlayak/tidak perlu revisi 

2 61-80 Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60 Cukup baik Kurang layak,perlu revisi 

4 21-40 Kurang baik Tidak layak, perlu revisi 

5 ≤20 Sangat kurang baik Sangat tidak layak,perlu revisi 

Sumber : arikunto, 2010:35 

Pengembangan media dinyatakan valid apabila oleh para ahli dan guru 

jika memperoleh lebih dari61% maka media pembelajaran yang digunakan 

sudah mencapaik kevalidan, sedangkan jika memperoleh kurang dari 61% 

memperlukan adanya revisi terhadap media pembelajaran.  

b. Analisis Angket Validitas respon peserta didik  

Data didapat pada angket yang telah diberikan terhadappeserta didik, 

selanjutnya dianalisis dengan data kuantitatif agar menegtahui respon 

peserta didik terhadap media gambar kartu pintar 

(GAMTUTAR).Selanjutnya hasil dari respon peserta didik di hitung 

dengan skala Guttman, sebagai berikut : 

Table.penilaian skala Guttman 

 Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 

Rumus : P =  
  

 
   x100 

Keterangan : 
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P = Presentase Skor yang dicari 

Ʃx = Jumlah jawaban yang diberikan peserta didik 

N = Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperoleh dari analisis data responden ini dapat untuk mengetahui 

respon dari peserta didik dengan adanya media gambar kartu pintar 

(GAMTUTAR). Untuk kriteria yang ingin dicapai, sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 
81-100 Sangat Baik Sangat efektif/sangat valid/ tidak 

perlu direvisi 

2. 61-80 Baik Efektif/valid/tidak perlu revisi 

3. 
41-60 Cukup Baik Cukup efektif/kurang valid/perlu 

revisi 

4. 
21-40 Kurang Baik Kurang efektif/ tidak valid/perlu 

revisi 

(Sumber : Riduwan,2014:41) 

Pada hasil validasi yang ditunjukkan lebih dari 61%, pengembangan media 

gambar kartu pintar (GAMTUTAR) dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

sedangkan apabila hasil yang ditunjukkan kurang dari 61% maka media media 

gambar kartu pintar (GAMTUTAR) harus diperbaiki supaya dapat diterapkan 

disekolah. 

 


