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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan guna mengembangkan produk 

(media pembelajaran) atau alat untuk membantu proses belajar yaitu berupa media 

pembelajaran KOPANCA (Komedi Putar Pancasila dan Rambu-rambu Lalu Lintas). 

Media KOPANCA digunakan untuk pembelajaran 2 tema 8 subtema 3 kelas III Sekolah 

Dasar. Data dari penelitian ini diperoleh dari data kuantitatif dan kualitatif yang 

kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif. Penelitian dan pengembangan ini juga 

bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan dari produk yang dikembangkan. 

A. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian dan pengembangan media KOPANCA merupakan hasil dari 

pengembangan model ADDIE yang terdapat lima tahapan yaitu Analyze, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluation. Data hasil penelitian dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Tahap Analyze 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara awal dengan tujuan 

mengetahui permasalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada kelas III 

dengan hasil sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Observasi awal yang dilakukan memperlihatkan bahwa kondisi yang 

ada di sekolah dalam proses pembelajaran kurang memaksimalkan 

penggunaan media dimana tidak banyak proses pembelajaran yang 

menggunakan media sehingga kegiatan belajar mengajar guru dan siswa 

lebih memanfaatkan buku tematik untuk melakukan aktivitas belajar dan 

penyampaian materi juga hanya disampaikan sesuai buku tema yang ada. 

Dalam wawancara guru kelas menyampaikan bahwa untuk materi arti 

lambang pada garuda pancasila dan lambang rambu-rambu lalu lintas, belum 

ada media yang digunakan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti menganalisis adanya kebutuhan untuk menyelesaikan 

masalah yang terdapat pada kelas III tersebut. 
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2. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum juga peneliti lakukan meliputi Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang terdapat pada Buku Tematik Kelas III Tema 8 

Subtema 3 Pembelajaran 2 pada kurikulum 2013. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kompetensi yang harus dicapai siswa yang disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran diantaranya pada PPKn mengenai lambang garuda 

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta pada Bahasa Indonesia mengenai 

rambu-rambu lalu lintas. 

 

     

Gambar 4.1 

Kompetensi Dasar Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 2 

 

3. Analisis Karakteristik 

Analisis karakteristik dilakukan guna mengetahui karakter yang 

dimiliki siswa yang akan dijadikan objek penelitian. Analisis karakteristik 

ini meliputi pengetahuan yang dimiliki siswa seperti pemahaman siswa 

mengenai garuda Pancasila, Bhinneka Tungga Ika, dan rambu-rambu lalu 

lintas. Berdasarkan analisis karakteristik yang dilakukan siswa belum 

mengetahui keseluruhan mengenai garuda Pancasila, Bhinneka Tungga Ika, 

dan rambu-rambu lalu lintas. 

 

b. Tahap Design 

Pada tahap desain atau perencanaan merupakan tindak lanjut dari tahap 

sebelumnya yaitu tahap analisis. Perencanaan desain ini mengacu pada analisis 
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kebutuhan, kurikulum dan karakteristik siswa kelas III. Tahap design ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pelajaran yang dilakukan yaitu pelajaran PPKn KD 1.1, 1.2, 3.1 dan 4.1 serta 

pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Indikator dari PPKn 1.1.1 

Mensyukuri adanya lambang/simbol negara “Garuda Pancasila”, 2.1.1 

Menerima lambang/simbol negara “Garuda Pancasila”, 3.1.1 Menjelaskan 

simbol pada garuda pancasila dan “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang 

negara., 3.1.2 Menyimpulkan sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal 

Ika pada “Garuda Pancasila”. Indikator dari Bahsa Indonesia 3.9.1 

Mencirikan jenis lambang/simbol lalu lintas, 4.9.1 Menuliskan makna 

lambang/simbol lalu lintas. 

2) Merancang dan menyusun media pembelajaran yang dimulai dengan 

membuat kerangka media KOPANCA yagn telah dituliskan pada spesifikasi 

produk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Desain Media KOPANCA 

 

c. Tahap Development 

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap desain, yaitu proses 

membuat produk yang akan dikembangkan dari desain rancangan menjadi 

bentuk nyata, yang disini berupa media KOPANCA. Setelah media 

pembelajaran selesai 100% kemudian dilakukan validasi media pembelajaran 

dan materi pembelajaran guna mengetahui media yang sedang dikembangkan 

sudah layak untuk diimplementasikan atau masih perlu perbaikan. Berikut 

tahapan pembuatan media: 

1) Langkah-langkah Pembuatan Media KOPANCA 
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Tabel 4.1  Tahapan Pembuatan Media 
 

No Gambar Deskripsi 

1 

 

Potong triplek menjadi beberapa bagian (2 

berbentuk persegi, 3 bentuk lingkaran) 

2 

 

Potong salah satu sisi dari masing-masing 

2 triplek berbentuk lingkaran dengan 

bentuk persegi ukuran 15cm x 15cm 

3 

 

Buat kerangka berbentuk balok dengan 

ukuran 60cm x 12cm x 62cm dan 

haluskan kerangka untuk menghilangkan 

serabut kayu kemudian beri warna 

4 

 

Letakkan 2 triplek berbentuk lingkaran 

pada masing-masing sisi panjang 

kerangka lalu buat desain pada triplek 

lingkaran yang sisa 1 lalu letakkan 

dibagian tengah antara 2 triplek 

sebelumnya 

5 

 

Pasang pegangan pada kerangka dan juga 

pasang 2 triplek berbentuk persegi sebagai 

penutup masing-masing sisi panjang 

kerangka menyerupai koper 

6 

 

Pasang cover pada bagian depan dan 

belakang media 

7 

 

Desain keseluruhan media (memasang 

gambar Pancasila, materi rambu-rambu 

lalu lintas, saku dari flannel, dan perekat) 

 

Rancangan dari pengembangan media KOPANCA disusun dalam bentuk 

Rancangan Pembuatan Media (RPM) yang terdapat pada lampiran. Pada RPM 

dijabarkan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media 

KOPANCA, Langkah-langkah pembuatan media KOPANCA dan cara untuk 

menggunakan media KOPANCA . 
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2) Validasi Media KOPANCA 

Produk yang sudah selesai kemudian dilanjutkan menuju proses valiasi.  

Validasi dilakukan kepada ahli media dan ahli materi guna mengetahui media 

yang sedang dikembangkan sudah layak untuk diimplementasikan atau masih 

perlu perbaikan. Berikut hasil validasi media KOPANCA: 

a) Validasi Media 

Validasi media pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 03 Agustus 

2020 oleh ahli media. Validator memberikan penilaian serta kritik dan saran 

terhadap media yang dikembangkan peneliti. Penilaian yang diberikan 

terdapat beberapa hal seperti tampilan dari media baik dari ukuran, 

kemenarikan, kesesuain dengan indikator, KD, maupun tujuan pembelajaran 

sampai penggunaan media. Penilaian dari validasi media menggunakan 

skala Libert dengan empat alternatif jawaban yaitu (1) Kuraag baik, (2) 

Cukup baik, (3) Baik, (4) Sangat baik. Berikut merupakan hasil validasi dari 

ahli media: 

 

Tabel 4.2  Hasil Validasi Media 
 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Ukuran media dapat dijangkau siswa dengan baik 4 

2 Media yang digunakan tidak mudah rusak 4 

3 Penampilan media menarik perhatian siswa 4 

4 Media memberikan ilustrasi /gambar sesuai dengan kenyataan 4 

5 Media yang ditampilkan sesuai dengan materi 3 

6 Media mudah digunakan siswa secara mandiri 3 

7 Media sesuai dengan tujuan pembelajaran 4 

8 Terdapat petunjuk penggunaan media 4 

9 Media memudahkan siswa untuk membayangkan 4 

Jumlah 34 

Jumlah Maksimal 36 

Presentase 94,4% 

 

Bedasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa media KOPANCA yang 

telah dikembangkan mendapatkan presentase 94,4% dengan sedikit 

perbaikan yaitu memberikan pelindung pada lembaran kertas pada media. 
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b) Validasi Materi 

Validasi materi pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 02 Agustus 

2020 oleh ahli materi. Validator memberikan penilaian serta kritik dan saran 

terhadap materi pembelajaran yang dikembangkan peneliti. Penilaian yang 

diberikan terdapat beberapa hal keseuaian indikator dengan KD, tujuan 

pembelajaran dengan indikator, materi dengan tujuan pembelajaran, sampai 

soal-soalnya. Penilaian dari validasi materi menggunakan skala Likert 

dengan empat alternatif jawaban yaitu (1) Kuraag baik, (2) Cukup baik, (3) 

Baik, (4) Sangat baik. Berikut merupakan hasil validasi dari ahli media: 

 

Tabel 4.3  Hasil Validasi Materi 
 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Indikator sesuai dengan Kompetensi Dasar 3 

2 Tujuan pembelajaran sesuai dengan Indikator pembelajaran 4 

3 Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 4 

4 Materi mencakup 2 mata pelajaran sesuai tema, subtema 4 

5 Materi mendorong berpikir kritis 4 

6 Soal pada media sesuai dengan materi 3 

7 Materi dapat dikembangkan dikehidupan sehari-hari 3 

8 Bahasa mudah dipahami dan dipelajari secara mandiri 3 

Jumlah 28 

Jumlah Maksimal 32 

Presentase 87,5% 

 

Pada tahap validasi materi ini peneliti sudah mendapatkan nilai yang 

sesuai dengan prosedur dari pengembangan media dan validator 

menyarankan untuk menambahkan Langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran ketika dalam keadaan daring (online) serta memperjelas 

rangkuman materi. Nilai dari validator materi adalah 87,5% yang berarti 

layak dan sesuai saran dari validator. 

 

d. Tahap Implementation 

Tahap implementasi merupakan kelanjutan dari tahap development. Pada 

tahap ini media KOPANCA diuji cobakan pada siswa kelas III Sekolah Dasar. 

Proses implementasi dilakukan dalam jangka waktu 1 hari yaitu pada tanggal 18 

Agustus 2020 dengan total siswa sejumlah 11 siswa. Setelah melaksanakan 

implementasi, peneliti memberikan angket respon siswa untuk mengetahui respo 



41 

 

41 

 

siswa terhadap penggunaan media apakah media layak dan menarik digunakan 

dalam pembelajaran. 

1) Pembelajaran menggunakan media KOPANCA 

 

Tabel 4.4  Implementasi media KOPANCA 

No Kegiatan Dokumentasi 

1 Siswa dan guru melakukan kegiatan awal 

yaitu berdoa, absensi, apresepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2 Siswa melakukan kegiatan mengamati 

burung garuda Pancasila yang terdapat pada 

media untuk mengerjakan LKPD kegiatan 1 

 

3 Guru menyampaikan penjelasan dari hasil 

pengamatan yang diperoleh siswa yaitu 

mengenai makna dari lambang-lambang pada 

burung garuda Pancasila 

 

4 Siswa melakukan permainan menggunakan 

media dengan melakukan tanya jawab dari 

pertanyaan yang diperoleh dari media 

 

5 Masing-masing kelompok menyampaikan 

informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas 

secara bergantian kemudian diperjelas lagi 

oleh guru  

 

6 Siswa bersama kelompoknya mengerjakan 

LKPD berdasarkan penjelasan 
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7 Siswa melakukan permainan menggunakan 

media dengan melakukan tebak makna 

lambang rambu-rambu lalu lintas yang 

diperoleh dari media 

 

(Sumber: dokumentasi peneliti, 2020) 

 

2) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan ketika pembelajaran sudah selesai 

dilaksanakan. Angket respon siswa peneliti gunakan untuk mengetahui dan 

mengukur respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan media 

KOPANCA. Berikut skor angket respon siswa: 

 

Tabel 4.5  Respon Siswa kelas III 

No Pernyataan Jumlah Siswa 

1 Media KOPANCA sangat menarik 11 

2 Media KOPANCA mudah digunakan 11 

3 Belajar menggunakan media KOPANCA sangat menyenangkan 11 

4 Media KOPANCA membuat saya lebih termotivasi untuk belajar 7 

5 Gambar pada media KOPANCA jelas 11 

6 Bahasa pada media KOPANCA mudah dipahami 11 

7 Saya menyukai pembelajaran yang baru saja dilakukan 11 

8 Saya mudah memahami materi dengan media KOPANCA 11 

9 Belajar menggunakan media KOPANCA membuat saya lebih 

memahami lambang-lambang Garuda Pancasila 

11 

10 Belajar menggunakan media KOPANCA membuat saya lebih 

memahami Bhinneka Tunggal Ika 

11 

Jumlah 106 

Rata-Rata 96,4% 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa respon siswa memiliki 

rata-rata 96,4% dengan mendapatkan kategori yang sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran tema 8 subtema 3 

pembelajaran 2 menggunakan media KOPANCA sangat baik dan 

bermanfaat untuk siswa. 

 

e. Tahap Evaluation 

Setiap tahapan pengembangan dan penelitian yaitu analyze, design, 

development, implementation akan dilakukan evaluasi. Tahapan evaluasi yang 
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dilakukan digunakan untuk menilai media KOPANCA sehingga akan lebih 

baik lagi ketika diimplementasikan. Evaluasi pada tahap analyze yaitu 

dilaksanakannya observasi awal dan wawancara yang dilakukan guna 

mengetahui analisis kebutuhan. 

Evaluasi pada tahap design dilakukan dengan kerjasama bersama dosen 

pembimbing untuk merancang media KOPANCA. Tujuan evaluasi ini yaitu 

memperbaiki kekurangan dari media KOPANCA yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. Evaluasi tahap development 

merupakan penilaian media KOPANCA oleh ahli media dan ahli materi. 

Penilaian dari ahli media dan ahli materi dilakukan guna mengembangkan 

media KOPANCA sehingga layak digunakan untuk pembelajaran. 

Tahap implemtation juga dilakukan evaluasi. Evaluasi pada tahap ini 

adalah hasil dari respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan 

mneggunakan media KOPANCA. Hal tersebut bertujuan untuk 

memaksimalkan media KOPANCA sehingga guru maupun siswa dapat 

menggunakan media KOPANCA sesuai kebutuhan pembelajaran. 

 

B. Pembahasan 

Pengembangan dan penelitian media KOPANCA (Komedi Putar Pancasila 

dan Rambu-Rambu Lalu Lintas) dilakukan dengan mengembangkan 5 tahapan dari 

model ADDIE yaitu Analyze, Design, Development, Implementation dan 

Evaluation. Berdasarkan tahapan ADDIE menurut Tegeh (2014:42) tahap awal 

yaitu tahap analyze bertujuan guna mengkaji kebutuhan untuk memperoleh 

informasi yang digunakan peneliti untuk dasar penelitian. Dalam hal ini tahap 

Analyze yang dilakukan bertujuan guna mengetahui kondisi yang sebenarnya dan 

mengumpulkan informasi terhadap masalah yang terjadi. Pada tahap analisis ini 

dilakukan observasi dan wawancara sehingga analisis permasalahan yang 

ditemukan menghasilkan analisis kebutuhan 

Tahap Design dilakukan dengan tujuan membuat rancangan yang 

disesuaikan dengan analsisi kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Analisis 

kebutuhan yang diperoleh diketahui bahwa dibutuhkannya media pembelajaran 

yang konkret dan memiliki kemenarikan. Pemilihan dan penggunaan media 
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pembelajaran harus memperhatikan jenis media, pertimbangan subjek, dan 

penyajian media dan penempatan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat 

(Nana Sudjana dalam Haryono, 2015:67). Selain itu, dengan design yang menarik 

akan menumbuhkan ketertarikan siswa dalam mengukuti pembelajaran dan 

motivasi belajarnya. Hal ini sesuai dengan Arsyad (2014:29) yang mengatakan 

bahwa media memiliki manfaat yaitu meningkatkan proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa serta meningkatkan perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

Tahapan berikutnya adalah tahap Development dimana pada tahap ini 

dilakukannya proses pembuatan media KOPANCA yang sebelumnya sudah 

dirancang. Untuk mengetahui kelayakan dari media dilakukan validasi ahli media 

dan ahli materi sehingga produk lebih baik lagi. Hasil validasi dari ahli media adalah 

94,4% sedangkan hasil validasi dari ahli materi adalah 87,5%. Berdasarkan hasil 

validasi tersebut media KOPANCA (Komedi Putar Pancasila dan Rambu-rambu 

Lalu Lintas) yang dikembangkan peneliti memperoleh hasil layak. 

Tahap berikutnya adalah tahap Implementation. Pada tahap ini dilakukan 

implementasi dari media yang sudah dikembangkan kepada siswa kelas III dalam 

proses pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran peneliti memberikan angker 

respon siswa guna mengetahui repon siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

media. Penilaian dari pembelajaran menggunakan media KOPANCA 

mendapaatkan hasil 96,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media KOPANCA 

dapat membatu siswa untuk belajar. Media sebagai sesuatu yang membawa 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi langsung antara siswa dan pendidik 

(Sutikno dalam Haryono, 2015:48). Tahap terakhir yaitu tahap Evaluation dimana 

tahap ini bertujuan memberikan perbaikan dari empat tahapan sebelumnya dan 

untuk mengetahui kelayakan media KOPANCA dalam proses pembelajaran. 

Media KOPANCA (Komedi Putar Pancasila dan Rambu-Rambu Lalu 

Lintas) dinyatakan layak apabila dapat mencapai kriteria valid dan menarik. Hal ini 

dicapai dengan adanya validasi produk dari ahli media dan ahli materi serta dari 

angket respon siswa. Validasi produk dilakukan dengan meminta beberapa orang 

pakar dalam bidangnya untuk memberikan penilaian desain produk sebagai dasar 

perbaikan (Emzir, 2014:273).  Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media dan ahli 
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materi memperoleh persentase 94,4% dan 87,5%. Berdasarkan persentase tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media dan materi yang dikembangkan sangat layak sesuai 

dengan tingkat pencapaian dan kualifikasi Arikunto (2010:35) bahwa tingkat 

pencapaian 81-100% mendapatkan kualifikasi sangat layak. Selain itu, media juga 

dapat dikatakan layak dan menarik ditinjau dari angket respon siswa yang 

memperoleh persentase 96,4% yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media KOPANCA sangat baik. Hal ini sejalan dengan tingkat skor 

respon penggunaan produk bahwa tingkat pencapaian 81-100% mendapatkan 

kualifikasi sangat baik (Riduwan, 2014:41). 

 


