
29 
 

  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/ R&D). Borg & Gall (Setyosari: 2010: 215) 

menyatakan bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Lebih 

lanjut, Sugiyono (2015: 407) Metode penelitian dan pengembangan atau dalam 

bahasa Inggris Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji kelayakan produk 

tersebut.  

 Dari penjelasan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini 

bertujuan untuk mengembangkan media pemebalajaran bahasa Jawa untuk 

siswa kelas III SDN Juwet I Kec. Kunjang, Kab. Kediri. Media pembelajaran 

komik dua aksara yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk menciptakan 

inovasi pengembangan media pembelajaran yang belum ada pada pembelajaran 

yang dilakukan sebulumnya, materi yang termuat pada media pemebelajaran 

komik dua aksara yaitu keterampilan menulis karangan deskripsi. Dalam 

mengembangan media pembelajaran komik dua aksara ini ada beberapa 

tahapan yang akan dilakukan diantaranya potensi dan masalah, pengumpulan 

data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ucijoba produk, revisi 

poduk. 
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B. Prosedur Pengembangan 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti mengunakan 

model penelitian dan pengembangan (Research and Development/ R&D) 

penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan yang 

dasampaiakan oleh Borg and Gall (Sugiono 2015, 409), peneliti mengginakan 

model Brorg and Gall karena model ini sangat cocok untuk penelitian 

pengembangan media pembelajaran.  Dari sepuluh tahap penelitian Borg & 

Gall tersebut  peneliti hanya melakukan 7 tahap penelitian saja, langkah ke 

delapan sampai sepuluh yaitu langkah uji lapangan luas, revisi produk final, 

dan desiminasai tidak dilakukan oleh peneliti dikarenakan keterbatasan, tenaga, 

biaya, dan kemampuan peneliti. Penelitian ini bisa saja berjalan dengan 

sepuluh tahapan asalkan ada yang membantu dalam penelitian dan ada pula 

yang membiayai penelitian. Hasyim (2016: 91) mengungkapkan langkah 

penelitian (Brog and Gall) untuk tesis dan desertasi boleh dibatasi dari 10 

langkah menjadi 8 langkah, hal ini dikarenekan ungkapan Borg and Gall yang 

memaklumi keterbatasan dana dan waktu bagi peneliti yang menjadi 

mahasiswa yang sedang menulis tesis dan desertasi.  Dibawah ini merupakan 

bagan yang menggambarkan tahapan penelitian pengembangan Brog and Gall: 
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Bagan 3.1 Model Penelitian dan Pengembangan Borg and Gall 

Modifkasi dari Sugiyono (2015: 409) 

 Dari bagan pengembangan media menurut Borg and Gall tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Potensi Masalah 

  Pada tahap ini, potensi dan masalah diperoleh dari permasalahan 

pada muatan materi tingkat sekolah dasar dan penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Lebih lanjut permasalahan tersebut akan 

dianalisis dan dilanjutkan dengan pemilihan materi, disesuaikan dengan 

Kompetensi Dasar dan Indikator yang ada, sehingga materi yang disajikan 

pada media pembelajaran tidak melenceng dari indikator yang akan dicapai. 

2. Pengumpulan Data. 

 Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, 

peneliti melakukan kegiatan analisis kebutuhan dalam mengumpulkan 

informasi/data yang dibutuhkan. Kegiatan analisis kebutuhan yang 

dilakukan peneliti terdiri dari tiga metode, yakni wawancara, kuesioner 

Petensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data awal 

Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Revisi Produk 

Uji Coba 

Produk 

Revisi 

Desain 

Produk Final 
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dan dokumentasi. Pada kegiatan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, 

guru kelas menyampaikan bahwa permasalahan ditemukan pada materi 

menulis karangan deskripsi dalam pembelajaran Bahasa Jawa terdapat 

kesulitan dalam memberikan gambaran dan penjelasan berkaitan materi 

menulis karangan deskripsi dalam pembelajaran Bahasa Jawa yang 

berdampak pada kurangnya partisipasi peserta didik di dalam kelas.  

3. Desain produk 

 Dalam mengembangkan media pembelajaran komik dua aksara 

untuk pembelajaran bahasa Jawa perlu di lakukan perencanaaan, 

diantaranya : menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa Jawa 

dengan mengunakan media pembelajaran komik, menentukan alat, bahan, 

serta perlengkapan lainnya yang diperlukan, serta merencanakan kegiatan 

penelitian yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran 

komik dua aksara 

4. Validasi Desain 

 Dalam tahap ini peneliti mengembangkan produk awal yang 

berupa draft kasar. Dalam mengembangkan draft kasar peneliti 

memperhatikan perancanaan yang telah direncankan sebelumnya. Dalam 

tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh  peneliti yaitu poduk 

penelitian yang dikembangkan oleh peneliti perlu dilakukan validasi 

produk dengan tenaga ahli yang berkompeten. Pengembangan media 

komik yang dibuat oleh peneliti sebelum diuji cobakan perlu divalidasi 

oleh ahli media dan ahli materi. Validasi ahli bertujuan untuk mengetahui 

kesiapan produk penelitian yang dikembangkan oleh peneliti sebelum diuji 
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cobakan dan melukakan perbaikan atau revisi dari kekurangan-kekurangan 

produk tersebut  

Tabel 3.1 Kualifikasi Validator Media Pembelajaran. 

No. Validator Kriteria Bidang Ahli 

1 Desain Media 

Pembelajaran 

Minimal lulus S2 Ahli Media 

Pembelajaran 

2 Dosen Materi Minimal lulus S2 Ahli Materi 

3 Guru Kelas III SD Minimal lulus S1 Ahli Pembelajaran di 

Kelas III SD 

(Sumber : Olehan peneliti) 

 

5. Revisi Produk 

 Revisi akan dilakukan, jika saat validasi / penilaian kuesioner 

(angket) didapatkan hasil kualifikasi kurang (<70,01%) dan para ahli 

memberikan saran atau masukan. Hal ini bertujuan untuk 

menyempurnakan media pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

Tahap revisi ini akan membantu kegiatan penelitian dalam mengurangi 

kelemahan kelemahan yang ada dalam rancangan media pembelajaran. 

Kelemahan-kelemahan tersebut bisa saja diperoleh dari aspek kesesuaian 

materi ataupun desain tampilan media pembelajaran yang dikembangkan 

 

6. Uji Coba Produk 

 Pada tahap uji coba produk peneliti melibatkan seluruh siswa  kelas 

III SDN Juwet I Kec. Kunjang Kab. Kediri. Setelah melakukan uji coba 

produk peneliti memberikan angket kepada peserta didik mengetahai 

respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan peneliti, peneliti 
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juga melakukan pengamatan kepada responden dalam pengunaan media 

pembelajaran komik dua aksara. 

7. Revisi Produk 

 Setelah selesai melakukan uji produk peneliti merivisi produk 

penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dari uji 

lapangan dan angket yang diberikan kepada responden, hal ini bertujuan 

agar produk yang dikembangkan oleh peneliti akan menjadi lebih baik. 

8. Produk Final. 

 Selanjutnya, produk yang dihasilkan pada revisi tahap kedua 

merupakan akhir dari proses pengembangan. Pada tahap ini, produk tidak 

lagi mengalami  perubahan aspek keseuaian materi atau tampilan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian pengembangan media pemebalajaran komik dua aksara untuk 

mata pelajaran bahasa Jawa kelas III sekolah dasar akan dilaksanakan di 

Sekolah Dasar Negeri Juwet I Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri pada 

tangal 20 Februari 2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara, kuesioner (angket)  dan dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Wawancara dilakukan kepada guru kelas III SDN Juwet I Kec. Kunjang, Kab. 

Kediri. Menganalisis kebutuhan guru dan peserta didik yang berhubungan 
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dengan penggunaan media pembelajaran merupakan tujuan digunakannya 

teknik wawancara ini. 

Untuk menyempurnakan rancangan produk berupa media 

pembelajaran komik dua aksara yang telah dibuat perlu diberikan angket 

kepada para ahli media, materi dan guru kelas pada tahap validasi produk, hal 

ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan produk berupa media 

pembelajaran yang telah dibuat. Angket tidak hanya diberikan kepada para 

ahli, tetapi juga para peserta didik, untuk menilai apakah media tersebut layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut dokumentasi akan 

dilakukan untuk mendukung pengumpulan data, agar data yang didapatkan 

lebih kredibel. Kegiatan dokumentasi akan dilakukan saat uji coba produk di 

dalam kelas.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1) Pedoman Wawancara 

 Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, wawancara tidak 

tersetruktur akan digunakan peneliti sebagai pedoman wawancara 

dilakukan secara face to face dengan wali kelas III SDN Juwet I Kec. 

Kunjang, Kab. Kediri. Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas dalam penelitian peneliti tidak perlu menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap 

dalam mengumpulkan data. Hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan dalam pedoman wawancara yang digunakan. 
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 Berikut pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam studi 

pendahuluan dalam menemukan masalah : 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

No. Aspek Indikator  Butir 

Pertanyaan 

a. 1 b. Pengetahuan guru 

terhadap media 

pembelajaran 

a. Pengertian media. 

b. Ketersediaan media dalam 

proses belajar mengajar. 

c. Pentingnya penggunaan 

media.  

1 

2 

 

3 

c. 2 d. Penggunaan media 

pembelajaran oleh 

guru 

a. Penggunaan media di setiap 

pembelajaran. 

b. Keberagaman media 

pembelajaran yang 

disediakan sekolah 

c. Antusiasme peserta didik 

dalam menggunakan media. 

4 

 

5 

 

 

6 

e. 3 f. Materi pembelajaran a. Materi yang dianggap sulit. 

 

7 

g. 4 h. Saran dalam 

pengembangan media 

pembelajaran 

a. Pengalaman guru 

menggunakan media Komik 

Dua Aksara. 

b. Kemungkinan penggunaan 

media Komik Dua Aksara 

dalam proses pembelajaran. 

c. Penggunaan media Komik 

Dua Aksara untuk 

meningkatkan partisipasi 

siswa di dalam kelas. 

8 

 

9 

 

 

10 

(Sumber : Olehan peneliti) 
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2) Pedoman Kuesioner 

Penggunan kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Untuk  

mengetahui kelayakan produk peneliti perlu melakukan tahap validasi 

produk kepada ahli media, materi, ahli peembelajaran. Pedoman kuesioner 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Media. 

No.  Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

1 Konten atau isi. a. Konten yang dikembangkan. 

b. Kemampuan media yang 

dikembangkan. 

1, 2 

3, 4, 5, 6 

2 Tampilan a. Kejelasan tampilan pada media. 

b. Kemenarikan media. 

c. Kesesuaian media terhadap materi. 

d. Penggunaan huruf. 

e. Tata letak. 

9, 5 

1 

6 

2, 3 

4, 7, 8 

3 Bahasa  a. Ketepatan penggunaan bahasa 

Jawa. 

b. Ketepatan menggunakan istilah. 

10, 11 

 

6 

4 Penggunaan dan 

penyajian  

a. Petunjuk penggunaan. 

b. Keawetan media  

c. Media disusun secara sistematis. 

d. Media dirancang secara praktis. 

1 

2 

3 

4, 5 

(Sumber : Adabtasi Wardani, 2017) 
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Tabel 3.4 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Materi. 

No.  Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

1 Relevansi Materi a. Relevansi materi dengan 

kompetensi dasar. 

b. Relevansi materi dengan 

indikator. 

c. Kedalaman materi. 

d. Alur logika dari materi jelas. 

e. Kebermanfaatan materi. 

f. Kebenaran konsep materi 

ditinjau dari aspek keilmuan. 

g. Akurasi istilah yang 

digunakan. 

1, 9, 10 

 

2 

 

3, 7 

4 

5, 6 

8 

 

11 

2 Umpan Balik a. Pengguna memperoleh 

pemahaman materi dari media. 

b. Media dapat mendorong 

pengguna untuk memperoleh 

pembelajaran yang benar. 

1 

 

2 

3 Desain Media a. Tampilan menarik. 

b. Media aman digunakan. 

c. Kombinasi warna media 

menarik. 

d. Media mudah digunakan dan 

dioperasikan. 

1 

2 

3 

 

4 

 

(Sumber : Adabtasi Subianto, 2015) 
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Tabel 3.5 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Pembelajaran. 

No.  Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

1 Pemilihan Warna a. Kombinasi warna menarik. 

b. Warna tidak mengganggu 

materi. 

1 

2 

2 Pemakaian Kata atau 

Bahasa 

a. Ketepatan penggunaan 

Bahasa Jawa 

b. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami. 

c. Pemilihan jenis huruf jelas. 

d. Ukuran huruf sesuai 

dengan media. 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

3 Desain Media a. Tampilan media menarik. 

b. Gambar jelas. 

c. Media mudah digunakan. 

d. Media cukup aman bagi 

pengguna 

1 

2 

3 

4 

(Sumber : Adabtasi Subianto, 2015) 

3) Pedoman Dokumentasi. 

Pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti penggandaan 

informasi yang diambil peneliti dari literatur (buku) dan pengambilan gambar 

selama pelaksanaan uji coba penggunaan produk kepada peserta didik 

merupakan kegiatan dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Lebih 

lanjut dokumentasi akan dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan 

data, agar data yang didapatkan lebih kredibel.  
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4) Pedoman pre test dan post test 

 Pelaksanaan pre test dan post test in bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan dan kemampuan peserta didik mengenai 

menulis karangan deskripsi. Materi yang digunakan dalam pre test dan 

post test disesuaikan dengan KD 4.1 Mengapresiasi pengalaman cerita 

yang menarik. Soal pada pre test dan post test dibuat sama yakni menulis 

karangan deskripsi. 

 Penilaian ketrampilan menulis karangan deskripsi ini mengacu 

pada pendapat Burhan (2010:442), menggunakan penilaian pes aspek 

disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran. 

Kisi-kisi menulis karangan deskripsi adalah sebaagai berikut. 

Tabel 3.6 Rubrik Pedoman Penilaian Ketrampilan Menulis 

Karangan Deskripsi 

No Aspek yang dinilai Skor maksimal 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 

2 Organisasi Isi 25 

3 Struktur tata bahasa 20 

4 Gaya pemilihan struktur diksi 15 

5 Ejaan dan tanda baca 10 

 Jumlah 100 

(Sumber : Burhan, 2010: 442)  

 Berdasarkan rubrik penilaian tes menulis karangan deskripsi di 

atss, maka dapat dijelasskan mengenai pedoman penilaian menulis 

karangan deskripsi berdasarkan rentang skor setiap aspek dan 

penjelasannya 
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Tabel 3.7 Pedoman Penilaian Menulis Karangan Deskripsi 

No Aspek 

yang 

dinilai 

Sub Aspek Indikator Skor 

1 Isi gagasan 

yang di 

kemukakan 

Isi gagasan Isi gagasan yang 

dikemukakan sesuai 

dengan tema, ditulis 

secara padat dan tuntas 

13-15

Isi gagasan yang 

dikemukakan kurang 

sesuai dengan tema, 

terbatas dan kurang 

lengkap 

10-12

Isi gagasan yang 

dikemukakan kurang 

sesuai dengan tema, 

terbatas dan kurang 

lengkap 

6-9

i. Isi gagasan yang 

dikemukakan tidak 

sesuai dengan tema 

1-5

j. Hasil 

Pendeskripsian 

k. Penggambaran terhadap 

lingkungan atau tempat 

yang diamati sangan 

teliti dan 

melukiskannya secara 

jelas serta 

pengembangan ide-ide 

gagasan cukup 

mendalan 

l. 13-15

m. Penggambaran terhadap 

lingkungan atau tempat 

yang diamati cukup 

teliti dan 

melukiskannya cukup 

jelas serta 

pengembangan ide-iede 

gagasan cukup 

mendalan 

n. 10-12

o. Penggambaran terhadap 

lingkungan atau tempat 

yang diamati kurang 

teliti dan 

melukiskannya kurang 

jelas serta 

pengembangan ide-iede 

gagasan cukup 

p. 6-6
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mendalan 

q. Penggambaran terhadap 

lingkungan atau tempat 

yang diamati kurang 

teliti dan 

melukiskannya kurang 

jelas serta 

pengembangan ide-iede 

gagasan kurang 

mendalan 

r. 1-5 

2 Organisasi isi: Gagasan Gagasan diungkapkan 

dengan jelas tertata 

dengan baik, urutan, 

logis, dan kohesif 

22-25 

Gagasan kurang 

terorganisir, urutan 

logis tetapi tidak tepat 

18-21 

Gagasan kacau, 

terpotong-potong 

urutan tidak logis dan 

kurang lengkap 

14-17 

Gagasan tidak 

terorganisir, urutan 

tidak logis dan tidak 

lengkap 

10-13 

3 
Struktur tata bahasa Tata bahasa kompleks 

dan hanya sedikit 

terjadi kesalahan 

22-25 

Tata bahasa sederhana 

tetapi efektif, terjadi 

sejumlah kesalahan 

tetapi makna tidak 

kabur 

18-21 

Terjadi kesalahan serius 

dalam tata bahasa, 

makna membingungkan 

dan kabur 

14-17 

Tata bahasa tidak 

komunikatif, terdapat 

banyak kesalahan 

10-13 

4 
Gaya: Pemilihan struktur dan 

diksi 

Pemanfaatan potensi 

kata canggih, pemilihan 

kata dan ungkapan 

tepat, menguasai 

pembentukan kata. 

13-15 

Pemanfaatan potensi 

kata cukup canggih, 

pemilihan kata dan 

10-12 
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ungkapan kadang- 

kadang kurang tepat, 

menguasai 

pembentukan kata. 

Pemanfaatan potensi 

kata terbatas, sering 

terjadi kesalahan 

penggunaan kosa kata 

dan dapat merusak 

makna 

7-9 

Pemanfaatan potensi 

kata asal-asalan, 

pengetahuan tentang 

kosa kata rendah, tidak 

layak nilai 

4-6 

5 
Ejaan dan tanda baca Menguasai aturan 

penulisan, hanya terjadi 

beberapa kesalahan 

ejaan 

9-10 

Cukup mengusai aturan 

penulisan, cukup sedikit 

kesalahan ejaan 

8-6 

Kurang mengusai 

atauran penulisan, 

cukup banyak 

kesalahan ejaan 

5-3 

Tidak menguasai aturan 

penilsan, salah semua 

dalam ejaan. 

2-1 

(Sumber : Burhan, 2010: 443-445) 
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F. Teknik analisis Data. 

Data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian selanjutnya akan 

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Berikut paparan teknik analisis data 

secara kualitatif dan kuatitatif  yang akan digunakan peneliti: 

1) Data Kualitatif. 

 Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang bersifat 

induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 

2015 : 15). Dalam penelitian ini data kualitatif yang diperoleh berupa 

tanggapan terhadap media yang dikembangkan. Data ini digunakan untuk 

mengetahui kualitas produk yang dihasilkan. Data yang diperoleh 

digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengetahui kelayakan 

produk yang dihasilkan. 

2) Data Kuantitatif. 

 Teknik analisis data kuantitatif  adalah teknik analisis yang 

mengandung angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). Dalam 

penelitian ini, digunakan teknik analisis data menggunakan skala Likert 1-

5, dimana setiap angka pada skala disertai kriteria untuk memudahkan 

penilai. langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menghitung rata-

rata hasil validasi oleh para validator  dengan rumus di bawah ini : 

Prosentase skor =  
                

                          
×100% 

Rumus 3.1 Perhitungan prosentase jawaban pada kuisioner (Sumber: Wardani, 

2017) 
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Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, kemudian nilai 

dikonversikan menjadi data. Tabel konversi data kuantitatif ke kualitatif 

disajikan pada tabel 3.7.  

Tabel 3.8 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif. 

Interval Skor Kategori 

85,01 %  – 100,00% Sangat Baik 

70,01 %  – 85,00% Baik 

50,01 % – 70,00 % Cukup Baik 

01,00 % – 50,00 % Kurang 

(Sumber : Akbar, 2013 :82) 

Berikut adalah kategorisasi  hasil skor validasi instrument oleh 

para ahli yang disajikan dalam tabel 3.8. 

Tabel 3.9 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif. 

Interval Skor Kategori Bobot 

85,01 %  – 

100,00% 

Sangat Baik Dapat digunakan tanpa perbaikan 

70,01 %  – 

85,00% 

Baik dapat digunakan dengan revisi kecil 

50,01 % – 

70,00 % 

Cukup Baik layak digunakan dengan revisi besar 

01,00 % – 

50,00 % 

Kurang tidak layak digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016:157) 

  Berdasarkan tabel diatas, pengembangan media dapat dikatakan 

valid apabila mendapatkan skor lebih dari 70,00%. Apabila rata-rata skor 

yang didapatkan tidak lebih dari 70,00% maka media dinyatakan tidak 

valid atau mendapatkan kategori “kurang” dan “sangat kurang” 
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Tabel 3.10 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif. 

Interval Skor Kategori Bobot 

85,01 %  – 

100,00% 

Sangat Baik Dapat digunakan tanpa perbaikan 

70,01 %  – 

85,00% 

Baik dapat digunakan dengan revisi kecil 

50,01 % – 

70,00 % 

Cukup Baik layak digunakan dengan revisi besar 

01,00 % – 

50,00 % 

Kurang tidak layak digunakan 

(Sumber: Akbar, 2016:157) 

  Pengembangan media pembelajaran dinyatakan apabila 85% hasil 

belajar peserta didik secara kalsikal mencapai >70 dari 100 (tuntas). 

Rentang nilai untuk hasil peniai tes dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.11 Rentang Nilai Hasil Penilaian Pre test dan Post Test 

NO Rentang Skor Keterangan 

1 51-60 Tidak Tuntas 

2 60-70 Tidak Tuntas 

3 71-80 Tntas 

4 81-90 Tuntas 

5 90-100 Tuntas 

(Sumber: Oleh Peneliti) 

 


