
 

41 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun jenis penelitian 

yaitu jenis penelitian pengembangan, yang menghasilkan produk berupa media 

pembelajaran. Menurut Sugiyono (2015:407) metode penelitian dan 

pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan untuk menguji kevalitan  produk tersebut. 

Prosedur model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

model ADDIE. Alasan memilih model ADDIE karena desain pembelajarannya 

lebih sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. Menurut 

Syahrudin (2016:286) Model ADDIE dikembangkan oleh Molenda dan Reiser 

(2003), salah satu fungsi ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membuat 

perangkat dan infratruktur program yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja 

itu sendiri. Model pengembangan pengembangan ADDIE ini dianggap valid, 

dinamis dan mampu mendukung kinerja program pengembangan media.  

Menurut Suryani (2018:126) pengembangan ADDIE  memiliki 

keunggulan yaitu jika dilihat dari prosedur kerjanya secara sistematik , setiap 

tahapan yang  dilalui selalu mengacu pada langkah sebelumnya yang sudah 

memalui tahap perbaikan sehingga diharapkan produk yang diperoleh akan valid. 

Selain itu model pengembangan ADDIE dianggap cocok sebagai model 

pengembangan media dikarenakan setiap tahapan dalam model ADDIE selalu 

melalui tahap evaluasi sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Premana (2013:4)  menjelaskan bahwa 

model ADDIE cocok digunakan dalam penelitian pengembangan media karena 

dalam model ADDIE proses desain dilakukan secara berulang-ulang yang 

dimana hasil evaluasi disetiap fase dapat memimpin desain kembali ke fase 

sebelumnya. Selain Mulyaningtiyas dalam Fauzi (2014:2) menjelaskan bahwa 

model ADDIE dapat digunakan dalam berbagaia macam bentuk pengembangan 

seperti model, strategi, media dan bahan ajar. Fauzi juga menjelaskan dalam 

model ADDIE setiap fase mengalami tahap evaluasi sehingga pruduk yang 

dihasilkan akan valid. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran Box Waytun tema 4 Hidup Bersih dan Sehat subtema 1 Hidup 

Bersih dan Sehat di Rumah pembelajaran 1 kelas 2 SD. Media Box Waytun 

tersebut belum pernah dikembangkan dan digunakan di SDN 3 Jatiprahu. Media 

Box Waytun merupakan media tematik berbasis visual yang membuat peserta 

didik melakukan aktivitas bercerita.  

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan menjelaskan tentang tahapan yang 

dilalui dalam pembuatan media pembelajaran Box Waytun. Prosedur 

pengembangan media mengacu pada model ADDIE yang terdapat 5 tahapan 

yang meliputi analyze (analisis), design (desain), develop (pengembangan), 

implementation (implementasi), dan evaluation (evaluasi). Model ADDIE 

memiliki 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur sehingga tahapan 

tersebut tidak bisa digunakan secara acak. Adapun bagan langkah-langkah 

pengembangan ADDIE  sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Model ADDIE 

Sumber : Molenda (2003:35), dalam Syahrudin dimodifikasi 

 

Penjelasan Langkah-langkah diatas : 

1. Tahap Analyze (analisis) 

Sebelum melakukan tahap analisis peneliti  terlebih dahulu melakukan 

pengumpulan data terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran 

serta kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap pengembangan media. Pada 

tahap analisis ini kegiatan utama yang dilakukan adalah menganalisis perlunya 

pengembangan media pembelajaran, menganalisis kevalitan serta syarat-syarat 

pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran 

disesuaikan dengan kebutuhan, karakeristik peserta didik kelas 2, dan materi 

Analyze  

(analisis) 

Implementation 

(implementasi) 

Evaluation 

(evaluasi) 

Design  

(desain) 

Develop 

(pengembangan) 
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pembelajaran yang telah disesuaikan dengan KI dan KD yang sudah ada dan 

sarana prasarana yang mendukung. Sesuai dengan karakteristik peserta didik 

kelas 2 sekolah dasar dimana pada tahap ini cara berfikir peserta didik pada 

umumnya yaitu secara kongkrit belum bisa berfikir secara abstrak. Media 

pembelajaran dikembangkan disesuaikan dengan karakterristik peserta didik 

sehingga media mampu meningkatkat taraf berfikir peserta didik. 

Berdasarkan tahap analisis yang dilakukan peneliti melalui wawancara 

pada tanggal 10 November 2018 diperoleh bahwa media yang digunakan pada 

saat itu masih berupa media cetak seperti buku siswa, serta guru pernah sekali 

mengunakan media akan tetapi media yang digunakan masih bersifat parsial, 

sekolah belum memiliki media berbasis pembelajaran tematik. Berdasarkan hal 

tersebut  peneliti mengembangan media tematik yaitu Box Waytun. Hal ini 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kelas rendah khususnya kelas 2 

yang secara umum cara berfikirnya masih secara  kongkrit belum bisa berfikir 

secara abstrak, sehingga dengan adanya pengembangan media Box Waytun 

diharapkan mampu meningkatkan cara berfikir peserta didik karena media 

tersebut memberikan aktifitas bercerita tentang lingkungan bersih dan sehat. 

Media juga disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada disekolah yang 

dimana disekolah belum memiliki vasilitas IT sehingga media yang disusun 

bersifat media visual 3 dimensi. 

2. Tahap Design (desain) 

Tahap Desain dilakukan untuk mendesain media pembelajaran yang 

diharapkan serta metode pengujian yang tepat. Pada tahap ini desain media 

adalah sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa sekolah belum memiliki 

media pembelajaran kurikulum 2013 berbasis tematik. 

b. Mendesain produk media pembelajaran Box Waytun. 

Pada tahap ini desain acuan dalam menyusun Media Box Waytun adalah 

Spesifikasi Produk yang telah dirancang. Media Box Waytun adalah media 

pembelajaran visual berbasis tematik yang mengintegrasikan tiga mata 

pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKn. 

c. Menentukan tema yang digunakan media pembelajaran 

Media pembelajaran Box Waytun dirancang untuk tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat subtema 1 Hidup Bersih dan Sehat di Rumah kelas 2 sekolah dasar 

yang memuat tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan 

PPKn. 

d. Menentukan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan sebuah perencanaan kegiatan 

pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan tercapaianya kegiatan pembejaran yang diinginkan 

e. Menentukan Instrumen Penelitian  

Intrumen digunakan untuk menilai media pembelajaran yang 

dikembangkan. Istrumen disusun berupa lembar penilaian dan angket 

respon. Selanjutnya intrumen akan divalidasi sehingga memperoleh 

instrumen yang valid. 

3. Tahap Develop (pengembangan) 

Tahap pengembangan yaitu tahap realisasi produk yang membuat dan 

menvalidasi media. Tahap divelop merukapan proses mewujudkan desain yang 
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sudah ditetapkan dari awal menjadi kenyataan. Pada tahap Develop 

pengembembangan media dilakukan berdasarkan hasil rancangan. Prosedur 

pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Membangun konten 

Membangun konten bertujuan agar media pembelajaran yang dirancang 

sejalan dengan rencana pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan. 

Adapun konten dalam media pembelajaran Box Waytun mengacu 

kompetensi dasar dan indikator dari tiga matapelajaran yaitu Bahasa 

Indonesia, Matematika, PPkn  

b. Mengembangkan media Box Waytun 

Media yang dikembangkan peneliti yaitu media Box Waytun yang dipilih 

untuk membantu peserta didik melatih keterampilah bercerita. Media Box 

Waytun akan mencangkup 3 mata pelajaran yang diintregasikan media yaitu 

Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKn. 

c. Mengembangkan buku pandua siswa 

Buku panduan siswa dikembangkan bertujuan sebagai pentunjuk pengunaan 

media Box Waytun yang akan digunakan peserta didik. Buku panduan berisi 

tentang langkah-langkah pengunaan, soal dan peraturan pengunaan media 

Box Waytun. 

d. Mengembangkan buku panduan guru 

Pengembangan buku panduan guru bertujuan untuk mempermudah guru 

terkait cara pengunaan, evaluasi dan penilaian media Box Waytun. 
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e. Melakukan validasi ahli 

Validasi ahli merupakan tahapan dimana seorang peneliti meminta bantuan 

para ahli untuk melakukan penilaian awal berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan. Validasi media pembelajaran Box Waytun dilakukan oleh ahli 

materi, ahli media dan ahli pengguna (guru).  

4. Tahap Implementation (implementasi) 

Tahap implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan 

pengembangan yang sudah dibuat. Terdapat dua prosedur umum dalam tahap 

implementasi yaitu : 

a. Mempersiapan pendidik 

Sebelum melakukan implementasi media pembelajaran Box Waytun 

pendidik terlebih dahulu diberikan panduhan dan arahan terkait 

implementasi media Box Waytun 

b. Mempersiapan peserta didik 

Persiapan peserta didik dilakukan dengan tujuan  memberikan pengarahan 

sebelum melaksanakan implementasi media pembelajaran Box Waytun 

dan persiapan alat-alat yang dibutuhkan selama pembelajaran 

menggunakan media Box Waytun. 

Menurut Syahrudin (2016:288) Tahap implementasi merupakan 

langkah nyata untuk penerapan media yang sedang atau sudah dibuat 

sehingga pada tahap ini semua yang dikembangkan harus sesuai dengan peran 

dan fungsinya.Tahap implementasi diterapkan pada kelas II SDN 3 Jatiprahu 

yang terdapat 19 peserta didik. Selama uji coba berlangsung peneliti 

membuat catatan terkait kendala, hambatan dan kekurangan yang terjadi 
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ketika produk tersebut diimplementasikan, selain itu peserta didik diberikan 

angket respon mengenai pengunaan media Box Waytun. Pada tahap 

implementasi peserta didik secara keseluruhan diberikan soal evaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian hasil belajar yang diperoleh. 

5. Tahap Evaluation (evaluasi) 

Evaluasi bertujuan untuk menilai kwalitas media yang dikembangkan 

terkait proses dan hasil pembelajaran baik sebelum dan sesudah 

diimplementasikan. Tahap evaluasi merupakan proses menganalisis media 

terkait terdapat kekurangan dan kelemahan atau tidak. Apabila tidak melalui 

revisi lagi maka media dianggap baik dan layak digunakan. Evaluasi ada 2 

macam yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada 

setiap fase sedangkan evaluasi semantif dilakukan secara keseluruhan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN 3 Jatiprahu yang beralamat di Desa Jatiprahu 

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester II (genap) pada bulan Februari sampai 

Maret tahun ajaran 2018/2019. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pengembangan media pembelajaran Box Waytun adalah 

siswa kalas 2 SDN 3 Jatiprahu dengan jumlah 19 peserta didik dan pendidik 

kelas 2 SDN 3 Jatiprahu. Peserta didik dan pendidik tersebut menjadi sasaran 
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uji coba produk media pembelajaran dan pengisian angket penilaian media 

pembelajaran Box Waytun. Jika terdapat saran terkait perbaikan media maka 

peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur dan hasil dari perbaikan 

diuji cobakan kembali kepada peserta didik. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan merupakan observasi sistematis yang 

mengunakan pedoman  sebagai instrumen pengamatan. Observasi penelitian 

dilakukan di SDN 3 Jatiprahu khususnya kelas 2. Pengamatan yang dilakukan 

untuk mengetahui kegiatan pembelajara serta kevalitan pengunaan media 

pembelajaran Box Waytun. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti bertujuan sebagai teknik 

pengumpulan data mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan 

wawancara dengan tatap muka secara langsung dengan pendidik kelas 2 SDN 3 

Jatiprahu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mengenai pengunaan 

media pembelajaran didalam kelas. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa 

pertanyaan-pertanyaan verbal yang diajukan kepada pendidik mengenai 

informasi yang diperlukan untuk penelitian pengembangan media Box Waytun. 
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3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan media 

yang dikembangkan. Pada penelitian ini angket diberikan kepada validasi ahli 

materi, ahli media, ahli pembelajaran dan peserta didik. Angket validasi 

diberikan kepada ahli materi dan ahli media untuk memperoleh penilaian 

kevalidan terkait media pembelajaran. Angket respon diberikan kepada ahli 

pembelajaran dan peserta didik untuk mengetahui kevalitan media yang 

dikembangkan. Angket respon diberikan kepada pendidik dan peserta didik 

ketika tahap implementasi media Box Waytun. Adapun kriteria subjek uji coba 

validasi ahli dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Validasi Ahli 
No Spesifikasi Kriteria Bidang Subjek uji coba 

1.  Dosen  S2 Pembelajaran 

Tematik 

Pendidik  Ahli Materi tematik 

2.  Dosen S2 Media Pembelajaran Pendidik  Ahli Media 

Pembelajaran 

3. Dosen S2 Pendidikan Sekolah 

Dasar 

Pendidik Ahli pembelajaran 

 

4. Tes 

Tes dilakukan waktu tahap implementasi media di sekolah SDN 3 

Jatiprahu berupa hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Tes yang diberikan 

berupa soal tes uraian singkat. Tes digunakan untuk mengetahui keefektifan 

media pembelajaran Box Waytun yang telah dikembangkan. Keefektifan dapat 

dilihat dari ketuntasan hasil belajar peserta didik yang nilainya mampu diatas 

KKM yaitu 75. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sebuah pengumpulan 

data dari hasil implementasi media dalam bentuk cacatan lapangan dan foto.  
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Alat dokumentasi yang digunakan berupa kamera yang digunakan sebagai 

pengambilan foto kegiatan uji coba media Box Waytun kelas 2 di SDN 3 

Jatiprahu. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiono (2015:305) intrumen penelitian digunakan untuk 

mengumpulkan suatu data dan dapat menjadi sebuah alat ukur yang akan diteliti. 

Berikut adalah intrumen pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian : 

1. Pedoman Observasi 

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk sebuah penelitian. 

Observsi berguna untuk mengetahui kondisi peserta didik serta analisis 

kebutuhan dibutuhkan peserta didik. Observasi dilakukan didalam kelas 2 

pada saat  peserta didik dan pendidik melakukan proses pembelajaran.  

Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar Observasi pendidik 
No Aspek Indikator 

1. Kondisi peserta didik saat proses 

pembelajaran 

a. Antusias peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

b. Respon peserta didik ketika pendidik 

menjelaskan materi. 

c. Keaktifan peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran  

2. Kondisi peserta didik ketika pendidik 

mengunakan media pembelajaran 

a. Kemampuan peserta didik mengunakan 

media pembelajaran. 

b. Respon peserta didik ketika 

pembelajaran mengunakan media 

pembelajaran. 

c. Keaktifan peserta didik mengunakan 

media pembelajaran selama proses 

pembelajaran. 

 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan harus secara tertruktur agar mendapatkan hasil 

yang diinginkan maka dari itu diperlukan pedoman wawancara agar 

wawancara terfokus dan tidak keluar dari konten permasalahan penelitian. 
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Sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyusun dan menentukan 

pertanyaan terlebih dahulu. Pedoman wawancara dibuat untuk menentukan 

titik permasalahan penelitian. Wawancara diajukan kepada pendidik dan 

peserta didik kelas 2 SDN 3 Jatiprahu. Adapun kisi-kisi pedoman 

wawancara penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar wawancara pendidik  

No Aspek pertanyaan Indikator No.pertan

yaan 

1. Mengenai proses 

pembelajaran 

a. Pengunaan komponen pembelajaran. 

b. Sikap peserta didik pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

c. Kemampuan pendidik mengelola kelas. 

d. Kemampuan pengkondisikan peserta didik 

agar tetap kondusif selama kegiatan 

pembelajaran. 

1,2,3,4 

2. Mengenai  meteri 

pembelajaran 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

b. Materi pembelajaran sesuai dengan 

indikator. 

c. Materi pembelajaran mencangkup tujuan 

pembelajaran. 

d. Materi pembelajaran mampu  mengaitkan 

kehidupan sehari-hari peserta didik.  

5,6,7 

3. Mengenai media 

pembelajaran 

a. Media pembelajaran sesuai karakteristik 

peserta didik kelas 2 sekolah dasar. 

b. Media pembelajaran sesuai dengan materi 

yang akan dipelajari yaitu tentang hidup 

bersih dan sehat. 

c. Media pembelajaran aman digunakan 

selama kegiatan pembelajaran. 

d. Media pembelajaran dapat membantu 

kegiatan pembelajaran. 

e. Media pembelajaran dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. 

f. Media pembelajaran merupakan kriteria 

media yang baik untuk mennyampaiakan 

materi Hidup Bersih dan Sehat. 

8,9,10,11,

12 
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3. Lembar Angket  

Angket akan diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli materi 

pembelajaran dan peserta didik. Angket ini diberikan untuk menilai 

kevalidan media pembelajaran Box Waytun tema Hidup Bersih dan Sehat 

kelas 2 SDN 3 Jatiprahu. Adapun uraian dari angket tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Angket ahli materi diberikan kepada ahli materi pembelajaran tematik 

untuk penilaian terkait materi yang diimplementasikan pada media 

pembelajaran Box Waytun. Kisi-kisi yang terdapat didalam angket ini 

mencangkup aspek pemilihan materi, kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran yang dicapai peserta didik. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Ahli Materi Tematik 
No. Aspek penilaian Indikator  

1. Kesesuaian 

pembelajaran 

a. Materi sesuai dengan kurikulum 2013. 

b. Materi sesuai dengan kompetensi dasar 

c. Materi mencangkup indikator yang telah 

dirancang. 

d. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

e. Materi yang disajikan sudah mampu mencangkup 

3 indikator. 

2. Isi materi a. Isi materi sesuai dengan tingakat kemampuan 

pserta didik. 

b. Isi materi antara materi satu dengan yang lain 

berkaitan. 

c. Materi yang disajikan relevan dengan media 

pembelajaran. 

 

b. Angket ahli media pembelajaran diberikan kepada ahli media 

pembelajaran dengan tujuan penilaian media Box Waytun. Penilaian 

tersebut mencangkup penilaian mengenai tampilan media, mulai dari 

bentuk media serta bahan yang digunakan dan penilaian tentang 

kevalidan media pembelajaran Box Waytun. 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Ahli Media Pembelajaran 
No. Aspek penilaian Indikator  

1. Tampilan a. Media memiliki desain menarik. 

b. Media memiliki tampilan unik. 

c. Media mudah dibawa. 

d. Media memiliki ukuran sedang tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil. 

2. Keterpaduan isi materi a. Media sesuai dengan materi. 

b. Media sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c. Karakter pemilihan gambar media sesuai 

dengan  materi. 

3. Pemakaian  a. Media pembelajaran mudah digunakan peserta 

didik. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

c. Media pembelajaran praktis 

 

c. Angket yang diberikan kepada ahli pembelajaran bertujuan untuk 

memberikan penilaian terkait materi dan media pembelajaran yang 

dikembangkan. Penilaian yang dilakukan yaitu terkait pemilihan materi, 

kevalidan dan tampilan dari media pembelajaran Box Waytun. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Ahli Pembelajaran 
No. Aspek Penilaian Indikator 

1. Kesesuaian materi 

pembelajaran. 

a. Kesesuaian media dengan materi pembelajaran 

tematik. 

b. Kelengkapan media sebagai bahan bantu 

belajar. 

c. Kesesuaian dalam pemilihan soal evaluasi. 

d. Media sebagai alternatif pembelajaran. 

2. Keterlibatan peserta 

didik dalam penggunaan 

media. 

a. Media mampu digunakan dengan mudah oleh 

peserta didik. 

b. Media mampu meningkatkan keaktifan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Keamanan media a. Media aman dan tidak berbahaya jika 

digunakan oleh peserta didik. 

b. Media aman digunakan ketika proses 

pembelajaran. 

 

4. Lembar Tes  

Tes diberikan kepada peserta didik kelas 2 di SDN 3 Jatiprahu. Tes yang 

dilakukan yaitu tes secar keseluruhan untuk mengetahui kemampuan dan 

hasil belajar peserta didik setelah menerapkan media pembelajaran Box 
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Waytun. Lembar tes digunakan untuk mengukur keefektifan media 

pembelajaran. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Lembar Tes 

No. Kompetensi Dasar Indikator No. soal Bentuk 

soal 

1. 3.4 Mengenal kosakata 

dan konsep tentang 

lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak 

sehat dilingkungan 

sekitar serta cara 

menjaga kesehatan 

lingkungan dalam 

Bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 

melalui teks tulis, 

lisan, dan visual. 

 

3.4.1 Mendiskripsikan 

lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak 

sehat. 

3.4.2 Menjelaskan ciri-ciri 

lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak 

sehat. 

 

1,2 

 

 

 

3,4 

esay 

 4.4 Menyajikan 

penggunaan kosakata 

bahasa Indonesia 

yang tepat atau 

bahasa daerah hasil 

pengamatan tentang 

lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak 

sehat di lingkungan 

sekitar serta cara 

menjaga kesehatan 

lingkungan dalam 

bentuk teks tulis, 

lisan,dan visual. 

 

4.4.1 Menjelaskan cara 

menjaga kesehatan 

lingkungan 

4.4.2 Memberi contoh 

akibat dari 

lingkungan tidak 

sehat. 

 

5.6 

 

 

 

7,8 

esay 

 4.1 Menerima sikap 

sesuai dengan makna 

bersatu dalam 

keberagaman di 

rumah dan sekolah. 

1.4.1 Menahami arti 

keberagaman di 

rumah dan sekolah. 

 

9 esay 

 3.9 Menjelaskan ruas 

garis dengan 

menggunakan model 

konkret bangun datar 

dan bangun ruang. 

3.9.1 Mengelompokan model-

model bangun datar 

sesuai ruas garis. 

10 esay 
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5. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah  suatu yang harus ada sebagai 

pelengkap metode observasi dan wawancara yang berupa foto dan catatan 

lapangan. Adapun studi dokumen yang dibutuhkan peeliti yaitu referensi buku-

buku,tulisan, gambar-gambar,cerita tentang Hidup Bersih dan Sehat di Rumah. 

Selain itu peneliti mengunakan alat dokumentasi berupa kamera guna 

pengambilan foto ketika proses pengujian media Box Waytun Kelas 2. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul diolah kemudian dianalisis. Teknik analisis 

yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu teknik penelitian kualitatif dan teknik 

penelitian kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil angket dan tes. Berikut teknik 

analisis penelitian yang digunakan dalam menganalisi data. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber dalam penelitian 

kualitatif dapat meggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

dan penelitian secara terus menerus sampai data tersebut mencapai kesimpulan. 

Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus dapat menghasilkan variasi data 

yang tinggi. Analisis data data kualitatif adalah bersifat induktif yang artinya 

suatu analisis berdasarkan data yang telah diperoleh selanjutnya dikembangkan 

pola hubungan tertentu yang menjadi hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis 

yang telah dirumuskan langkah selanjutnya yaitu mencari data secara terus 

menerus agar dapat digeneralisasikanapakah hipotesis diterima atau ditolak 
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berdasarkan data valid yang telah dikumpulkan. Setelah hipotesis diterima 

berdasarkan data yang terkumpul maka hipotesis dapat berkembang menjadi teori. 

Proses pengambilan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah 

selesai dilapangan. Data kualitatif digunakan sebagai pengelola data dari hasil 

wawancara,observasi serta kritik dan saran dari ahli materi, ahli media dan ahli 

pembelajaran. Hasil dari analisis data kualitatif dapat digunakan sebagai acuhan 

perbaikan media Box Waytun menjadi lebih baik lagi. Peneliti menggunakan 

empat langkah dalam proses penelitian pengembangan Media Box Waytun yaitu : 

 

a. Pengumpulan Data 

Proses pengambilan pengumpulan data dilaksanakan di sekolah SDN 

Jatiprahu 3 khususnya data untuk kelas 2. Pengumpulan data digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan yaitu 

data dari hasil wawancara, observasi, kritik dan sara dari para ahli dan respon 

peserta didik. Data-data tersebut digunakan sebagai acuhan pengembangan 

media pembelajaran Box Waytun.  

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari SDN Jatiprahu 3 khususnya kelas 2 di 

dokumentasikan kemudian dicatat secara rinci tujuannya adalah untuk 

mengkompleskan suatu data dari jumlah data yang banyak. Reduksi data 

merupakan proses merangkum data dari hasil wawancara, observasi, kritik 

dan saran dari para ahli. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi 

data. 
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c. Penyajian Data 

Setelah data direduksikan atau dirangkum maka langkah selanjutnya yaitu 

menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian pengembangan 

media Box Waytun di SDN Jatiprahu 3 ini peneliti menyajikan data dalam 

bentuk deskriptif. Semua data dari hasil wawancara, observasi akan disusun 

yang bertujuan agar data mudah dipahami. 

d. Kesimpulan 

Dalam pengembangan media Box Waytun di SDN 3 Jatiprahu peneliti 

menarik kesimpulan berdasarkan apa yang ada dilapangan dan didukung oleh 

bukti-bukti yang valid serta ke konsistenan data, melalui tahap tersebut maka 

diperoleh kesimpulan yang baik. Hasil dari kesimpulan tersebut berupa data 

tentang pengembangan media Box Waytun. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitif berfungsi untuk menganalisis data dengan 

mengadakan perhitungan-perhitungan yang relevan dengan masalah yang 

dianalisis. Analisis data kuanlitatif digunakan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul dari angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media dan peserta 

didik. Data dari angket dianalisis untuk mengetahui kevalidan dari media 

pembelajaran Box Waytun. Berikut merupakan rincian skor dari angket yang 

diberikan : 

a. Validitasi angket ahli 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevaliditasan  intrumen. Menurut Arikunto (2013:73) Data yang dihasilkan 

dari intrumen yang valid maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid, 
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karena data tersebut dapat memberikan gambaran secara benar sesuai dengan 

kenyataan yang sesungguhnya.   

Dalam pengembangan media Box Waytun validitas yang dimaksud 

untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan kualitas materi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Validitas yang diukur 

apakah media pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk materi 

pembelajaran tematik kelas 2 tema Hidup Bersih dan Sehat dan layak atau 

tidak, sehingga dapat diketahui tingkat ketepatan pengunaan media tersebut. 

Berikut ini adalah pedoman penelitian angket validasi  : 

Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Angket Validasi Ahli 
No Skor Keterangan 

1. Skor 5 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ 

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi 

2. Skor 4 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ 

memotivasi 

3. Skor 3 Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/ cukup baik/ 

cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ 

cukup bermanfaat/ cukup memotivasi 

4. Skor 2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negatif/ kurang setuju/ 

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

kurang layak/ kurang bermanfaat/ kurang memotifasi. 

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

sangat kurang menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang 

layak/ sangat kurang bermanfaat. 

Sumber : Sugiyono (2013:94) dengan modifikasi peneliti 

Dari tabel pedoman penilaian angket validasi ahli diatas di peroleh skor 

dari angket validasi. Skor yang didapat dari angket validasi diuji dengan cara 

membandingkan antara jumlah skor yang diperoleh dari validator (  )  dengan 

skor patokan didalam angket validasi para ahli (   ) sehingga Menurut Arikunto 

(2008:35) rumus yang ditetapkan adalah sebagai berikut rumus menurut : 
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     % 

Keterangan : 

P  : Presentase skor (dibulatkan) 

£x  : Jumlah skor/ jawaban dari angket yang diperoleh validator 

£xi  : Jumlah skor ideal dalam satu item 

 Hasil perolehan validasi dari ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan 

angket peserta didik digunakan sebagai analisi produk media pembelajaran Box 

Waytun supaya analisis lebih mudah maka kriteria validasi dapat mengunakan 

konvensi tingkat pencapaian denngan skala 5 seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 3.9 Kriteria skor angket validasi ahli 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan  

1. 81 – 100 % Sangat baik Sangat layak/ sangat valid/tidak 

perlu direvisi 

2. 61 -  80 % Baik Layak/Valid 

3. 41 – 60 % Cukup baik Kurang layak/ kurang valid 

4. 21 – 40 % Kurang baik Tidak layak/tidak valid 

5. < 20 % Sangat kurang baik Sangat tidak layak 

 

Kriteria Kevalidan : 

1) Apabila hasil analisis mendapatkan kriteria A (81-100%), maka media 

tersebut kualifikasinya sangat baik digunakan dalam pembelajaran. 

2) Apabila hasil analisis mendapatkan kriteria B (61-80%), maka media tersebut 

kualifikasinya baik digunakan dalam pembelajaran. 

3) Apabila hasil analisis mendapatkan kriteria C (41-60%), maka media tersebut 

kualifikasinya cukup baik digunakan dalam pembelajaran. 

4) Apabila hasil analisis mendapatkan kriteria D (21-40%), maka media tersebut 

kualifikasinya kurang baik digunakan dalam pembelajaran. 
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5) Apabila hasil analisis mendapatkan kriteria E (<20%), maka media tersebut 

kualifikasinya sangat kurang baik digunakan dalam pembelajaran. 

  Sebuah media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti 

dikatakan layak untuk digunakan apabila angka konvensi tingkat pencampaian 

lebih dari 61%. Apabila media pembelajaran Box Waytun nilai pencapaiannya 

lebih dari 61% maka media tersebut layak dan dapat digunakan peserta didik kelas 

2 SDN 3 Jatiprahu. 

b. Analisis respon peserta didik 

Data yang diperoleh dari angket respon peserta didik kemudian dianalisis 

menggunakan data kuantitatif. Hal ini dengan maksud untuk menguji 

kevalidan media pembelajaran Box Waytun berdasarkan respon peserta didik. 

Jawaban angket respon peserta didik diukur menggunakan skala Guttman. 

Variabel yang diukur akan dijabarkan dan dijadikan indikator variabel. Skala 

Guttman terdiri dari dua kategori yang memiliki nilai atau skor berbeda yang 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Skala Guttman 
No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 2 Tidak 

Sumber : Sugiono (2013:96) dengan modifikasi peneliti 

 Dari data tabel penilaian skala Guttman di atas maka dihitung persentase 

rata-rata tiap komponen dengan menggunakan rumus berikut: 

  
  

    
      

Keterangan : 

P  : Presentase skor (dibulatkan) 

£x       : Jumlah skor/ jawaban dari angket yang diperoleh validator 
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£xi  : Jumlah skor ideal dalam satu item 

 Hasil dari analisis angket respon peserta didik digunakan untuk 

mengetahui kevalidan media pembelajaran Box Waytun. Selain itu analisis data 

digunakan untuk mengetahui respon positif dan negatif peserta didik terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan. Kriteria validasi yang digunakan dalam 

pengembangan media pengetahuan Box Waytun mengunakan konversi tingkat 

pencapaianPengambilan dengan skala 5, yaitu : 

Tabel 3.11 Kriteria skor angket validasi ahli 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan  

1. 81 – 100 % Sangat baik Sangat valid/tidak perlu 

direvisi 

2. 61 -  80 % Baik Valid 

3. 41 – 60 % Cukup baik Kurang valid 

4. 21 – 40 % Kurang baik Tidak valid 

5. < 20 % Sangat kurang 

baik 

Sangat tidak valid 

 

Kriteria Kevalidan : 

1) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (81-100%), maka media tersebut 

kualifikasinya sangat baik digunakan dalam pembelajaran. 

2) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (61-80%), maka media tersebut 

kualifikasinya baik digunakan dalam pembelajaran. 

3) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (41-60%), maka media tersebut 

kualifikasinya cukup baik digunakan dalam pembelajaran. 

4) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (21-40%), maka media tersebut 

kualifikasinya kurang baik digunakan dalam pembelajaran. 

5) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria E (<20%), maka media tersebut 

kualifikasinya sangat kurang baik digunakan dalam pembelajaran 
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 Apabila hasil validasi yang diperoleh lebih dari 61% maka pengembangan 

media pembelajaran Box Waytun validdigunakan didalam proses pembelajaran. 

Apabila hasil validasi yang diperoleh kurang dari 61% maka pengembangan 

media pembelajaran Box Waytun harus dilakukan revisi terlebih dahulu sebelum 

menerapkan media tersebut ke sekolah. 


