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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau 

research and development (R and D). Pengembangan atau RnD 

merupakan perbatasan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan 

terutama dimaksudkan menjembatani kesenjangan antara penelitian 

dan praktik pendidikan. RnD bersumber dari pengamatan dari 

berbagai gejala yang muncul di masyarakat pendidikan yang menuntut 

penanganan produk pendidikan berjangka panjang. Borg and Gall 

(Arifin, 2012 : 127) menyatakan bahwa “educational research and 

development (R and D) is a process used to develop and validate 

educational products”. Penelitian pengembangan adalah suatu proses 

yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Produk yang dikembangkan dapat berupa media, bahan 

ajar, strategi atau metode pengajaran. Produk yang akan dihasilkan 

dari penelitian ini adalah media pembelajaran Lingkaran Jitu pada 

mata pelajaran Matematika pada materi mengubah pecahan ke bentuk 

lain.  

3.2. Variabel Penelitian 

Terdapat dua macam variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu variabel X yang merupakan variabel tindakan yang diberikan 

yaitu media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” yang 

digunakan dalam model group investigation dan variabel Y yang 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu hasil 

belajar matematika siswa kelas 4 SD. 

3.3. Prosedur Penelitian Pengembangan 

Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan 

menunjukkan suatu siklus, diawali dengan adanya kebutuhan, 

permasalahan yang membutuhkan suatu pemecahan dengan 
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menggunakan produk tertentu. Selanjutnya yaitu menentukan 

karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dihasilkan 

termasuk materi dan bagaimana proses pembelajarannya. Materi dan 

proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi, latar belakang 

dan kemampuan guru serta sumber belajar. Langkah selanjutnya yaitu 

membuat draf produk, atau produk awal yang masih kasar, kemudian 

produk tersebut diuji cobakan dilapangan dengan sampel secara 

terbatas dan sampel secara luas disertai dengan pengamatan dan 

evaluasi. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi diadakan 

penyempurnaan-penyempurnaan, dilakukan secara terus menerus 

sampai dihasilkan produk yang terbaik atau produk standar, dalam 

menguji keampuhan produk harus diadakan pengujian mutu hasil 

(Sukmadinata, 2013: 165). 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan yang dikemukakan 

Sukmadinata yang telah dimodifikasi oleh Mawardi. Menurut Mawardi 

(2014:3) langkah-langkah penelitian dan pengembangan terdiri dari 3 

tahap antara lain: 

1. Studi Pendahuluan, terdiri dari tiga langkah yaitu studi pustaka, 

analisis kebutuhan, dan studi lapangan. 

2. Tahap desain dan pengembangan, merupakan tahap yang berisi 

tentang perancangan model, uji coba terbatas, uji coba lebih 

luas, dan validasi ahli. 

3. Tahap pengujian, tahap ini terdiri dari pretest, implementasi 

model, dan posttest serta analisis data di mana menggunakan 

metode eksperimen untuk menguji keefektifan model yang 

dikembangkan. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan dapat dilihat 

secara visual pada bagan 3.1 di bawah ini. 
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Bagan 3.1 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

I. STUDI PENDAHULUAN 

 

II. TAHAP PENGEMBANGAN MEDIA 

 

III. TAHAP PENGUJIAN MEDIA 

 

Sumber:Prosedur Penelitian Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 

(Diadaptasi dari Mawardi (2014:94))  

Draft Media Pembelajaran 

Matematika “Lingkaran Jitu” 

Validasi Media (Uji Ahli) 

Balikan: 1. Ahli Materi 

          2. Ahli Media 

3. Ahli Desain Pembelajaran 

 

Uji coba 

terbatas 

Model Oprasional 

  Studi 

Pustaka 

Analisis 

Kebutuhan 

Studi Lapangan 

Perancangan Media 

Model Hipotetik 

Uji Efektifitas 

Eksperimen 

Pretest Implementasi 

Model 

Postest Analisis 

Data 

Tidak 

dilku-kan 

Publikasi 

Model Akhir Media Pembelajaran 

Matematika “Lingkaran Jitu” 
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Penerapan pengembangan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Mengingat 

keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti sehingga 

penelitian hanya sampai pada tahap pengembangan, yaitu pada tahap 

uji terbatas. Penelitian yang dilakukan memiliki tahapan-tahapan 

sesuai dengan prosedur peneltian dan pengembangan. Dari setiap 

tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan memuat tujuan yang 

berbeda-beda. Digunakan instrumen untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data diambil sesuai dengan 

kebutuhan instrumen yang telah dibuat. Pengolahan data dari 

pengembangan berupa media pembelajaran matematika “Lingkaran 

Jitu” didasari oleh hasil dari instrumen yang di dapat dari sumber data. 

Secara terperinci tahapan, tujuan, instrumen, sumber data dan 

pengolahan data pengembangan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1  

Tahapan Penelitian, Tujuan, Instrumen, Sumber Data dan 

Pengolahan Data Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika “Lingkaran Jitu” 

Tahapan 

Penelitian 

Tujuan Instrumen Sumber Data Pengolahan Data 

1. Studi Pendahuluan 

a. Studi  Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analisis Kebutuhan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

Mengetahui kurikulum, 

RPP dan proses 

pembelajaran 

matematika di dalam 

kelas. 

 

Mengetahui kebutuhan 

media dalam 

 

Lembar observasi, studi 

dokumen (buku guru 

dan buku siswa), dan 

RPP. 

Lembar observasi. 

 

 

 

 

Guru dan siswa 

kelas 4   SDN 

Sendang 01 Kec. 

Bringin. 

 

 

Guru dan siswa 

kelas 4   SDN 

 

Analisis data deskriptif 

persentase data diperoleh 

dari guru dan siswa. 

 

 

Analisis data deskriptif 

persentase data diperoleh 

dari guru dan siswa. 
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c. Studi Pustaka 

 

pembelajaran dan 

mendeskripsikan 

media pembelajaran 

matematika 

“Lingkaran Jitu” untuk 

memenuhi kebutuhan 

dari permasalahan 

media dalam 

pembelajaran. 

Menemukan literatur 

sebanyak-banyaknya 

terkait dengan 

pengembangan media 

pembelajaran 

matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi tentang materi 

dan pengembangan 

media yang terkait 

dengan media 

pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

Sendang 01 Kec. 

Bringin. 

 

 

 

 

 

 

 

Buku guru, buku 

siswa, dan buku-

buku yang terkait 

dengan 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

2. Desain dan 

Pengembangan 

a. Perencanaan Media 

(Analysis)  

 

 

 

b. Draft Produk 

(Design) 

 

 

c. Validasi Ahli 

(Development) 

 

 

Menganalisis indikator 

dan tujuan media 

pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

 

Mendesain media 

pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

Melihat kualitas media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik penilaian ahli. 

 

 

Hasil analisis 

studi 

pendahuluan. 

 

 

 

Hasil rancangan 

media. 

 

 

Dosen yang 

merupakan ahli 

 

indikator dan tujuan 

media pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

 

 

Perangkat media 

pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

Analisis data deskriptif 

kategoris dan persentase. 
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d. Uji Coba Terbatas 

(Implementation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Uji coba luas 

matematika “Lingkaran 

Jitu” dan mendapatkan 

masukan untuk 

perbaikan. 

Menerapkan media 

pembelajaran 

matematika “Lingkaran 

Jitu” dan mendapatkan 

masukan serta 

perbaikan. 

Tidak diujikan. 

 

 

 

 

Lembar pretest dan 

posttest, angket, lembar 

observasi. 

 

materi, ahli 

media dan ahli 

desain 

pembelajaran. 

Guru dan siswa 

kelas 4 SDN 01 

Sendang, Kec. 

Bringin. 

 

 

 

 

 

 

Analisis data deskriptif 

kategoris dan presentase. 

3. Pengujian 

Eksperimen 

Tidak dilakukan.    

 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk 

mengembangkan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

pada tabel 3.1 akan dijelaskan secara lebih rinci pada poin berikut: 

3.3.1. Studi Pendahuluan 

3.3.1.1. Tahapan studi pendahuluan 

a) Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui observasi kelas 4 SDN 

Sendang 01 Kec. Bringin. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran 

matematika di kelas 4 dengan menggunakan Kurikulum 2013. 

Hasil observasi ini dilakukan sebagai acuan dalam menentukan 

model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran 

matematika kelas 4 SD. 

b) Analisis Kebutuhan Pembelajaran 

Analisis kebutuhan di lapangan digunakan untuk 

menganalisis masalah dan penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran matematika. Kebutuhan media 

pembelajaran untuk mengatasi permasalahan kebutuhan media 
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pembelajaran yaitu media pembelajaran matematika “Lingkaran 

Jitu”. 

c) Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendeskripsikan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” dan mengumpulkan 

data-data pendukung. Data pendukung berkaitan dengan konsep 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

3.3.1.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pada tahap studi pendahuluan 

ini menggunakan lembar observasi lapangan dan lembar observasi 

analisis kebutuhan. Kisi-kisi lembar observasi lapangan dapat 

dilihat pada tabel 3.2 dan kisi-kisi lembar observasi analisis 

kebutuhan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Lapangan 

No. Indikator 

1. Apakah RPP pembelajaran yang dirancang atau 

dilakukan sudah menggunakan media pembelajaran? 

2. Apakah siswa antusias dalam proses pembelajaran 

matematika? 

3. Apakah pembelajaran matematika berpusat pada guru? 

4. Apakah guru mengaitkan materi pembelajaran 

matematika dengan realitas kehidupan? 

5. Apakah pembelajaran matematika masih sepenuhnya 

menggunakan metode ceramah? 

6. Apakah siswa suka bermain sambil belajar? 

7. Apakah guru memantau kemajuan belajar siswa? 

8. Apakah guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai 

dengan kompetensi siswa? 
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9. Apakah guru menyusun rangkuman pembelajaran 

matematika dengan melibatkan siswa? 

10. Apakah guru memberikan tugas pengayaan atau tindak 

lanjut? 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Analisis Kebutuhan 

No. Indikator 

1. Apakah selama ini pembelajaran matematika sering 

menggunakan media? 

2. Apakah guru menggunakan media pembelajaran secara 

efektif pada setiap pembelajaran matematika? 

3. Apakah guru menggunakan media pembelajaran secara 

efisien pada setiap pembelajaran matematika? 

4. Apakah guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media pembelajaran? 

5. Apakah media pembelajaran matematika yang digunakan 

dapat memudahkan siswa untuk belajar? 

6. Apakah media pembelajaran matematika yang digunakan 

dapat memotivasi siswa? 

7. Apakah terdapat banyak media pembelajaran matematika 

di lingkungan kelas siswa? 

8. Apakah siswa tertarik untuk menggunakan media 

pembelajaran matematika yang tersedia secara mandiri? 

9. Apakah siswa sering memanfaatkan media pembelajaran 

matematika dengan benar? 

10. Perlukah adanya pengembangan media? 
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3.3.1.3. Sumber Data 

Sumber data pada tahap studi lapangan dan studi analisis 

kebutuhan diperoleh dari guru dan siswa kelas 4 SDN Sendang 01 

Kec. Bringin, sedangkan sumber data untuk studi pustaka diperoleh 

dari buku siswa dan buku guru serta literatur yang mendukung 

pengembangan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

3.3.1.4. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam studi pendahuluan dilakukan untuk 

menganalisis permasalahan dan kebutuhan pembelajaran dengan 

membandingkan kondisi ideal dengan kondisi di lapangan. Analisis 

data dalam studi pendahuluan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif. Analisis data pada tahap ini untuk mengetahui 

permasalahan yang dialami dalam pembelajaran matematika di 

SDN Sendang 01 Kec. Bringin. Permasalahan tersebut selanjutnya 

dijadikan kebutuhan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan 

pemasalahan kemudian dirumuskan kebutuhan mendesain media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. 

3.3.2. Desain dan Pengembangan 

3.3.2.1. Tahapan Desain dan Pengembangan 

Model desain pada pengembangan media pembelajaran ini 

adalah model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carey 

untuk merancang sistem pembelajaran yaitu analysis (analisis), 

design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi/eksekusi), dan evaluation (evaluasi/ 

umpan balik). Dalam penelitian pengembangan ini dilakukan 

pembatasan model pengembangan, yaitu pada tahap evaluation 

(evaluasi) tidak dilakukan. Desain model pengembangan untuk 

mengembangkan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

ini dilakukan dalam empat tahap, sebagai berikut: 
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a) Analysis (Analisis) 

Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis 

sebelum mengembangkan media pembelajaran, yaitu: 

1. Menganalisis standar kompetensi matematika SD kelas 4 pada 

materi mengubah pecahan ke bentuk lain sesuai dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Analisis ini dilakukan 

sebagai dasar dalam pengembangan media pembelajaran yang 

akan dikembangkan.  

2. Menganalisis bahan ajar yang beredar di sekolah. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui peran media pembelajaran sudah 

optimal atau belum.  

3. Menganalisis karakteristik siswa SD kelas 4 yang akan 

digunakan sabagai tempat uji coba produk media yang 

dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

siswa belajar dan sikap siswa saat mengikuti pembelajaran. 

4. Menganalisis media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui media pembelajaran yang sesuai untuk karakteristik 

siswa dalam belajar matematika.  

5. Menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

b) Design (Desain) 

Pendesainan dilakukan setelah proses analisis dilakukan. 

Penentuan media pembelajaran yang akan dikembangkan, 

dilanjutkan dengan merancang produk yang akan dibuat sesuai 

dengan karakteristik siswa. Produk penelitian media pembelajaran 

berupa media pembelajaran visual untuk siswa SD kelas 4, dengan 

rancangan: 

1. Media pembelajaran berbentuk lingakaran, teks dan simbol. 

2. Media pembelajaran mudah digunakan, dilengkapi dengan 

petunjuk pemakaian. 
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3. Media pembelajaran mudah untuk dibuat ulang oleh guru dan 

siswa. 

c)  Development (Pengembangan) 

Setelah dibuat kerangkanya, proses selanjutnya adalah 

proses pembuatan dan pengembangan media pembelajaran, 

meliputi: 

1. Peneliti membuat media pembelajaran sesuai dengan rancangan 

dengan menggunakan bahan kertas karton tebal, cat poster, baut 

dan alat tulis yang diperlukan. Dalam penyusunan materi 

diperlukan validasi dari dosen ahli. Pembuatan komponen-

komponen media pembelajaran antara lain pembuatan tiga buah 

lingkaran, simbol-simbol dan cara penggunaan media. 

2. Media dikonsultasikan dosen pembimbing dan ahli media 

dengan maksud memperoleh masukan-masukan dalam 

pembuatan media pembelajaran berupa media visual. Hal ini 

dilakukan sampai memperoleh validasi oleh ahli materi, ahli 

media, dan ahli desain pembelajaran. 

3. Selanjutnya media pembelajaran diujicobakan, sebagai landasan 

dalam melakukan perbaikan media yang telah dibuat. 

d)  Implementation (Implementasi) 

Media pembelajaran yang telah divalidasi oleh ahli materi, 

ahli media dan ahli desain pembelajaran kemudian 

diimplementasikan di sekolah yang telah dipilih. Uji coba terbatas 

ini bertujuan untuk mengevaluasi media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai 

dasar dalam memperbaiki media pembelajaran.  

 Dalam uji coba terbatas ini, dilaksanakan dengan jenis penelitian 

menggunakan tipe One - Group Pretest – Posttest Design yang 

termasuk kedalam bentuk pre-experimental design, ditunjukkan 

seperti pada Gambar 3.1 berikut: 
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O₁     x     O₂ 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

x : Perlakuan ( Penerapan Media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”) 

O₁ : Nilai Pretest 

O₂ : Nilai Posttest 

Selanjutnya, siswa dan guru diminta untuk mengisi angket 

respon keterterimaan terhadap pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran  Jitu”. 

3.3.2.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

tahap desain dan pengembangan ini adalah lembar validasi pakar 

media, lembar validasi pakar materi, lembar validasi pakar desain 

pembelajaran, angket untuk siswa dan guru, observasi kegiatan 

penelitian, serta pretest posttest. 

a)  Lembar Validasi Pakar Materi 

 Isi materi dalam media layak untuk diuji cobakan jika telah 

dilakukan validasi produk oleh pakar materi. Pakar materi adalah 

orang yang berkompeten dalam bidang matematika. Penilaian 

untuk menguji kevalidan materi digunakan lembar validasi materi 

yang berisi beberapa aspek. Aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 

3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.4 

 Kisi- Kisi Lembar Validasi Pakar Materi 

Aspek Indikator 

Kesesuaian 

dengan topik 

1. Kesesuaian materi yang disajikan dengan kompetensi 

dasar. 
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pembelajaran 2. Kesesuaian materi yang disajikan dengan tujuan 

pembelajaran. 

3. Kedalaman materi yang disampaikan. 

4. Materi yang disajikan sesuai dengan ruang lingkup 

kurikulum 2013. 

5. Kebenaran materi yang disampaikan. 

6. Kesesuaian notasi dan simbol dengan materi. 

Ketepatan media 

dengan prinsip 

pembelajaran 

matematika 

7. Mendorong rasa ingin tahu. 

8. Menciptakan kemampuan bertanya. 

9. Keruntutan konsep pembelajaran matematika. 

10. Umpan balik yang membuat siswa menjadi aktif 

dalam pembelajaran matematika. 

b) Lembar Validasi Pakar Media 

Media layak untuk diuji cobakan jika telah dilakukan 

validasi produk oleh pakar media. Pakar media adalah  orang yang 

berkompeten dalam bidang teknologi pembelajaran. Penilaian 

untuk menguji kevalidan media digunakan lembar validasi yang 

berisi beberapa aspek. Aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 

berikut ini. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Lembar Validasi Pakar Media 

Aspek Indikator 

Kualitas 

Lingkaran Jitu 

1. Kesesuaian ukuran Lingkaran Jitu yang 

proporsional sebagai media pembelajaran. 

2. Kesesuian ukuran Lingkaran Jitu dengan 

materi pembelajaran. 

3. Kualitas Lingkaran Jitu memberikan daya 

tarik untuk belajar. 

4. Komposisi dan tata letak unsur-unsur yang 
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terdapat pada Lingkaran Jitu tersusun 

harmonis dan memperjelas fungsi.  

Kualitas 

Instruksional 

5. Keterkaitan antar lingkaran dalam urutan 

penyajian tersusun secara sistematis. 

6. Kebermanfaatan Lingkaran Jitu dalam 

memberi bantuan untuk belajar. 

7. Kejelasan petunjuk penggunaan Lingkaran 

Jitu. 

Kualitas Teknis 

Media 

8. Kemudahan penggunaan Lingkaran Jitu. 

9. Ketepatan dalam menunjukkan cara 

penyelesaian. 

10. Mempermudah dalam menguasai konsep 

pembelajaran matematika. 

c)    Lembar Validasi Pakar Desain Pembelajaran 

Uji Validasi aspek desain pembelajaran dilakukan untuk 

menilai sejauh mana desain pembelajaran yang digunakan memuat 

media pembelajaran yang dikembangkan berdampak pada 

kompetensi belajar siswa. Uji desain pembelajaran dilakukan oleh 

ahli yang berkompeten dalam bidang desain pembelajaran. 

Komponen uji validasi memuat komponen aspek desain model dan 

RPP. Aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Lembar Validasi Pakar Desain Pembelajaran 

Aspek Indikator 

Kurikulum 

1. Kesesuian KI, KD dan Indikator dalam RPP 

2. Kejelasan perumusan tujuan dengan indikator 

3. Memuat seluruh komponen RPP 

Proses Pembelajaran 
4. Media pembelajaran matematika “Lingkaran 

Jitu” sesuai dengan materi mengubah pecahan ke 
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bentuk lain. 

5.Pembelajaran sesuai dengan sintak model 

pembelajaran group investigation. 

6.Kejelasan urutan langkah-langkah proses 

pembelajaran. 

Isi Materi 

7. Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat. 

8. Isi materi sesuai dengan kompetensi inti. 

9. Isi Materi sesuai dengan Kompetensi dasar. 

10.Media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

memuat materi pembelajaran. 

d)    Angket Kuesioner Siswa 

Angket kuesioner diberikan kepada siswa yang terlibat 

dalam uji coba terbatas yang berfungsi untuk menilai media 

pembelajaran Lingkaran Jitu yang dikembangkan. Aspek-aspek 

yang termuat dalam angket siswa tersaji dalam tabel 3.7 di bawah 

ini. 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Angket Kuesioner Keterterimaan Siswa Terhadap 

Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 

No. Indikator 

1. Media pembelajaran mudah dioperasikan atau digunakan. 

2. Petunjuk penggunaan media pembelajaran jelas. 

3. Media pembelajaran dapat diotak-atik oleh siswa. 

4. Pengguna merasa senang menggunakan media pembelajaran 

Lingkaran Jitu. 

5. Pengguna tertarik jika materi lain menggunakan media 

pembelajaran Lingkaran Jitu. 
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6. Pengguna bersemangat dan termotivasi belajarnya setelah 

menggunakan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

7. Pengguna paham dan jelas tentang materi yang ada pada media 

pembelajaran Lingkaran Jitu. 

8. Pengguna berminat dan tertarik jika belajar di sekolah dan di rumah 

menggunakan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

9. Pengguna bisa belajar secara mandiri menggunakan media 

pembelajaran Lingkaran Jitu ini. 

10.  Pengguna tertarik dengan tampilan media pembelajaran Lingkaran 

Jitu. 

e)    Angket Kuesioner Guru 

Angket kuesioner untuk guru diberikan kepada guru kelas 

dalam uji coba terbatas yang berfungsi untuk menilai media 

pembelajaran Lingkaran Jitu yang dikembangkan. Aspek-aspek 

yang termuat dalam angket guru tersaji pada tabel 3.8 di bawah ini. 

Tabel 3.8 

Kisi-kisi Angket Kuesioner Keterterimaan Guru Terhadap 

Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 

No. Indikator 

1. Kesesuaian materi yang disajikan dengan kompetensi dasar. 

2. Kesesuaian materi yang disajikan dengan tujuan pembelajaran. 

3. Kedalaman materi yang disampaikan. 

4. Kesesuaian soal/latihan dengan materi. 

5. Kesesuaian media Lingkaran Jitu dengan materi pembelajaran. 

6. Keefektifan penggunaan media Lingkaran Jitu terhadap materi 

pembelajaran. 

7. Media Lingkaran Jitu sesuai dengan konsep pembelajaran 

Matematika. 
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8. Pengguna bersemangat dan termotivasi belajarnya setelah 

menggunakan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

9. Pengguna bisa belajar secara mandiri menggunakan media 

pembelajaran Lingkaran Jitu. 

10.  Pengguna tertarik dengan tampilan media pembelajaran Lingkaran 

Jitu. 

f)   Observasi Penelitian 

Observasi dilakukan untuk mengamati guru dan siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran Lingkaran Jitu yang dikembangkan. Kisi-kisi 

pedoman observasi penelitian dapat tersaji pada tabel 3.9 berikut 

ini. 

Tabel 3.9 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Keterlaksanaan Penggunaan 

Media Pembelajaran Matematika “Lingkaran Jitu” 

No. Indikator 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator. 

2. Guru menggunakan media pembelajaran Lingkaran Jitu dalam 

menjelaskan materi. 

3. Guru menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran 

Lingkaran Jitu. 

4. Guru memberi contoh cara menggunakan media pembelajaran 

Lingkaran Jitu. 

5. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

6. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan dengan 

menggunakan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

7. Siswa berlatih soal dengan menggunakan media pembelajaran 

Lingkaran Jitu. 
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8. Interaksi antara guru dan siswa mengenai materi pembelajaran 

yang difasilitasi dengan media pembelajaran Lingkaran Jitu. 

9. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

10. Guru memberikan penguatan. 

g)    Pretest dan Posttest 

Tes yang digunakan adalah pretest dan posttest. Soal pretest 

dan posttest digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum 

dan setelah menggunakan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. Soal yang digunakan adalah soal isian yang 

disesuaikan dengan indikator media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu”. 

Tabel 3.10 

Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

Kompetensi Dasar Indikator 

Nomor Soal Jumlah soal 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

3.2Menjelaskan berbagai 

bentuk pecahan (biasa, 

campuran, desimal dan 

persen) dan hubungan 

di antaranya. 

Mengubah pecahan biasa 

ke bentuk pecahan desimal 

atau sebaliknya. 

1, 4, 6, 

7, 10, 

11 

3, 4, 5, 

6, 8, 10 

15 
15 

Mengubah pecahan biasa 

ke bentuk persen atau 

sebaliknya. 

2, 3, 

12, 13, 

14, 15 

1, 2, 11, 

13, 15 

Mengubah pecahan 

desimal ke bentuk persen 

atau sebaliknya. 

5, 8, 9 7, 9, 12, 

14 

3.3.2.3. Sumber Data 

Sumber data uji validasi media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” berasal dari 3 orang ahli yaitu 1 orang ahli di 
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bidang media pembelajaran, 1 orang ahli materi di bidang 

matematika dan 1 orang ahli di bidang desain pembelajaran. 

Subjek yang ikut berpartisipasi dalam uji coba terbatas yang 

dilakukan pada Sekolah Dasar di Kec. Bringin yang menggunakan 

Kurikulum 2013 dengan melibatkan guru kelas 4 dan 16 siswa 

kelas IV SDN Sendang 01 tahun ajaran 2018/2019. 

3.3.2.4. Teknik Analisis Pengolahan Data 

a)    Analisis Pengolahan Data Hasil Uji Validasi Ahli dan Angket 

Analisis terhadap data validasi dari uji validasi ahli dan 

angket menggunakan teknik analisis deskriptif. Frekuensi tiap-tiap 

skor dihitung untuk mengetahui presentase dari kategori: sangat 

baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup dengan skor 2, dan 

tidak baik dengan skor 1.  

1.Selanjutnya skor data kuantitatif diinterprestasikan menjadi data 

kualitatif menggunakan acuan konversi. Pedoman skor penilaian 

menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011: 65) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Pedoman Penilaian 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Menghitung skor rata-rata dengan menggunakan rumus 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑁
 

Keterangan : �̅� = skor rata-rata 

 ∑ 𝑋 = jumlah skor 

Data kualitatif Skor 

SB (sangat baik) 4 

B (baik) 3 

C (cukup) 2 

TB (tidak cukup ) 1 
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  𝑁  = jumlah penilai 

2.Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif. Kriteria 

pengubahan skor rata-rata menurut Eko Putro Widoyoko (2009: 

238) sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Klasifikasi Penilaian Total 

Data Kuantitatif Rentang Data Kualitatif 

4 X> 3 Sangat Baik 

3 3 > X ≥ 2,5 Baik 

2 2,5 > X ≥ 2 Cukup 

1 X < 2 Kurang 

Penilaian pengembangan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” kelas IV SDN Sendang 01 ini ditentukan dengan 

nilai minimal B (Baik). Jadi jika nilai rerata dari ahli media, ahli 

materi, ahli desain pembelajaran, guru, dan tanggapan siswa 

memperoleh nilai B, maka media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” ini dinyatakan layak. 

b)    Analisis Pengolahan Data Hasil Uji Coba Terbatas 

Data hasil belajar terdiri dari data hasil pretest dan posttest. 

Data hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

dengan tujuan untuk mempermudah dalam membuat interval kelas. 

Stuges dalam Sugiyono (2013:36) menunjukkan cara untuk 

menghitung jumlah interval kelas sebagai berikut.  

Rentang data = data terbesar – data terkecil  

K = 1 + 3,3 log n  

Interval kelas = 
rentang data

jumlah kelas
  

Keterangan:  

K = Jumlah kelas interval  

n = Banyaknya data  

  Data deskriptif menampilkan nilai terendah (minimum), 

nilai tertinggi (maximum), rata-rata (mean) skor hasil pretest dan 
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posttest. Data deskriptif diolah dengan aplikasi IBM SPSS 

Statistics. Selain disajikan data skor rata-rata hasil pretest dan 

posttest, disajikan pula data ketuntasan hasil pretest dan postest 

dimana KKM yang ditetapkan sebesar 70.  

 


