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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan 

atau Research and Development (R&D) Borg and Gall (2015). Model penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development (R&D) Borg and Gall 

digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran “The Game of Life” kelas 

VII SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada materi pencemaran lingkungan. 

Media pembelajaran ini akan dikembangkan melalui beberapa tahapan antara lain 

proses desain, validasi, revisi, uji coba hingga revisi kedua apabila diperlukan, 

sebelum produk media tersebut dinyatakan sebagai produk final. 

 

3.2 Waktu dan Subyek 

Waktu dan subyek penelitian pengembangan media pembelajaran “The Game 

of Life” materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP adalah sebagai berikut: 

Waktu  : Januari – Mei 2018 

Tempat : 1) Universitas Muhammadiyah Malang 

  2) SMP Negeri 02 Batu 

Subyek : 30 Orang Siswa Kelas VII SMP 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara, angket, pre test, post test. Teknik wawancara digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan guru dan peserta didik yang berhubungan dengan 

penggunaan media pembelajaran. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ahmad 

Sobirin, S.Pd selaku guru mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) kelas VII. 

Angket digunakan untuk tahap validasi produk. Hal ini bertujuan untuk 

menyempurnakan rancangan produk berupa media pembelajaran yang telah 

dibuat. Validasi produk dilakukan oleh dua orang ahli, yaitu ahli media dan ahli 

materi. Pre test dan post test diberikan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan produk media pembelajaran. 

 

3.4 Prosedur Pengembangan 

3.4.1 Pengembangan Media Pembelajaran 

Mengacu pada model penelitan dan pengembangan Research and 

Development Borg and Gall dalam Sugiyono (2015) ada sepuluh tahapan, yaitu: 

(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba 

pemakaian secara luas; (9) revisi produk; (10) produksi masal. 

Pelaksanaan penelitian pengembangan ini peneliti hanya menggunakan 7 

tahap dari 10 tahap yang disampaikan, sehingga proses pengembangan tidak 

dilakukan sampai tahap produksi masal. Langkah kedelapan, kesembilan dan 

kesepuluh yang tidak digunakan adalah uji coba pemakaian secara luas, revisi 
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produk, dan produksi masal. Menurut Sukmadinata (2013) uji coba pemakaian 

secara luas menggunakan jumlah subyek uji coba yang berasal dari 10 sampai 30 

sekolah dengan maksimal 200 subyek uji coba. Hal tersebut memerlukan waktu  

dan biaya yang tidak sedikit. Produksi masal tidak dilakukan karena dalam 

pelaksanaanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran yang akan dilakukan oleh 

peneliti tertera dalam bagan berikut: 

 

Gambar 3.1 Modifikasi Prosedur penelitian dan pengembangan Borg and Gall 

Berikut penjelasan tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan pada bagan dalam mengembangkan media pembelajaran. 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah diperoleh dari kebutuhan media pembelajaran di sekolah 

dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Permasalahan tersebut 

dianalisis dan dilajutkan dengan menyesuaikan kompetensi dasar dan indikator 

dengan melihat silabus SMP kurikulum 2013 kelas VII, sehingga materi yang 

digunakan tidak melenceng dari indikator yang akan dicapai. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis kebutuhan berdasarkan 

potensi dan masalah yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan metode wawancara 

Potensi dan 

Masalah 
Pengumpulan 

Data 

Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Revisi  

Desain 

Uji Coba 

Produk 

Revisi 

Produk 

Produk Akhir 
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dan studi literatur. Wawancara dilakukan pada guru mata pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) kelas VII. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses 

pembelajaran di kelas dan mengukur masalah atau kelemahan pada proses 

pembelajaran di kelas. Pada proses wawancara digunakan lembar instrumen 

wawancara. Studi literatur untuk menyesuaikan cakupan materi, kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan materi pencemaran lingkungan yang akan dimuat 

dalam media permainan. 

3. Desain Produk 

Desain produk dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan dan penelitian sebelumnya yang relevan. Aplikasi desain yang 

digunakan adalah corel draw x7. Media pembelajaran dirancang dengan 

memperhatikan beberapa aspek yaitu: (1) kesesuai materi; (2) tampilan; (3) 

bahasa; (4) penyajian bagi peserta didik.  

Desain produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi sebagai berikut: (1) 

papan permainan berukuran 50 cm X 50 cm; (2) media permainan “The Game of 

Life” dengan 129 petak yang dikembangkan sedimikian rupa. Setiap petak 

berisikan materi pencemaran lingkungan; (3) instruksi permainan yang di 

kembangkan sedemikian rupa sesuai dengan materi pencemaran lingkungan; (4) 

kartu berisikan materi pencemaran lingkungan sebanyak 45 buah dengan ukuran 

panjang 6 cm dan lebar 8 cm; (5) kartu pekerjaan sejumlah 9 buah dengan ukuran 

panjang 6 cm dan lebar 8 cm; (6) kartu gaji sejumlah 9 buah dengan ukuran 

panjang 6 cm dan lebar 8 cm; (7) kartu rumah sejumlah 9 buah dengan ukuran 

panjang 6 cm dan lebar 8 cm; (8) kartu pinjaman bank sejumlah 25 buah dengan 
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ukuran panjang 6 cm dan lebar 8 cm; (9) 40 lembar uang 100.000, 50.000, 20.000, 

10.000, 5.000 dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm; (10) dadu 1 buah dan 

simbol perwakilan pemain sejumlah 6 buah. 

Gambar beberapa desain pada permainan “The Game of Life” materi 

pencemaran lingkungan: 

 

 

Gambar 3.2 Papan permainan “The Game of Life” skala 1:5 
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Gambar 3.3 Kartu pekerjaan 

 

Gambar 3.4 Kartu gaji 

 

Gambar 3.5 Kartu rumah 
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Gambar 3.6 Kartu materi pencemaran lingkungan 

 

Gambar 3.7 Kartu pinjaman bank 

 

Gambar 3.8 Mata uang 

 

Peraturan permainan “The Game of Life” materi pencemaran lingkungan 

adalah sebagai berikut: 
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Persiapan 

a) Memberi setiap pemain dengan simbol perwakilan pemain. Setiap pemain 

mendapatkan warna yang berbeda-beda. 

b) Memisahkan kartu menjadi 4 bagian yaitu kartu aksi, kartu rumah, kartu 

pekerjaan, dan kartu gaji. Kemudian, letakkan di sisi permainan. 

c) Memilih salah satu orang sebagai bankir. 

- Bankir bertugas memberikan uang ketika pemain berhasil menjawab 

pertanyaan atau berhenti di suatu petak. 

- Ketika pemain kehabisan uang bankir juga dapat meminjamkan uang. 

Lihatlah pinjaman uang untuk mendapatkan informasi tambahan. 

d) Melilih petak dimana pemain akan memulai permainan. Tersedia dua pilihan 

yaitu sekolah dan bekerja. Ketika anda memilih bersekolah  

- Mendapatkan pinjaman dari bank sebesar Rp. 100.000. 

- Ketika medapatkan ijazah, pemain berkesempatan mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik. 

Apabila pemain memilih petak bekerja sebagai berikut: 

- Mengambil 2 kartu paling atas, pilihlah pekerjaan favorit dan meletakkan 

kartu di depan pemain. 

- Mengambil kartu gaji dan mencocokkan dengan warna yang tertera pada 

kartu pekerjaan. 
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Bagaimana cara untuk menang? 

Pemain yang menang adalah pemain yang berhasil mendapatkan uang 

paling banyak ketika akhir permainan. Uang didapatkan dengan cara menjawab 

pertanyaan yang tersedia, berhenti pada petak tertentu dan menjual rumah. 

Bagaiaman cara bermain? 

a) Pemain yang mendapat giliran pertama ditentukan dengan nilai dadu paling 

tinggi pada lemparan pertama. 

b) Setelah pemain mendapatkan urutan permainan, pemain pertama melempar 

dadu dan berpindah kedepan sesuai angka pada dadu. 

- Ketika melewati petak “STOP” maka berhentilah dan baca informasi 

pada petak. Kemudian lemparlah dadu kembali. 

- Ketika pemain berhenti atau melewati petak “MENERIMA GAJI” maka 

pemain menerima gaji sesuai dengan kartu gaji. Informasi lebih lanjut 

silahkan baca kartu gaji. 

- Ketika pemain berada di petak “PENSIUN” maka pemain harus melunasi 

hutang yang ada, menjual rumah dan menghitung uang yang didapatkan 

untuk menentukan pemenang. 

c) Membaca semua informasi yang tertera pada petak. 

Indormasi pada Petak. 

a) STOP: 

Pemain melewati petak “STOP” maka wajib berhentilah dan baca informasi 

pada petak. Kemudian lemparlah dadu kembali. 
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b) MEMILIH PEKERJAAN: 

Pemain berhenti di petak “MEMILIH PEKERJAAN” pemain mengambil 2 

kartu paling atas, pilihlah pekerjaan favorit dan meletakkan kartu di depan 

pemain. Kemudian, mengambil kartu gaji dan mencocokkan dengan warna 

yang tertera pada kartu pekerjaan. Pemain yang memulai permainan dengan 

bersekolah berhak mendapatkan pekerjaan yang memiliki persyaratan harus 

menempuh sekolah. 

c) MENERIMA GAJI: 

Pemain berhenti atau melewati petak “MENERIMA GAJI” maka pemain 

menerima gaji sesuai dengan kartu gaji. Informasi lebih lanjut silahkan baca 

kartu gaji. 

d) LIFE: 

Pemain berhenti pada petak “LIFE” ambil satu kartu paling atas dan baca 

informasi yang tertera pada kartu tersebut. Apabila mendapatkan kartu berisi 

pertanyaan maka pemain berhak menunjuk satu pemain lawan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Jika pemain lawan berhasil menjawab 

pertanyaan dengan baik dan benar maka dia berhak mendapatkan uang sesuai 

pada kartu, apabila pemain lawan tidak berhasil menjawab pertanyaan maka 

pemain yang memberikan pertanyaan mendapatkan uang, kemudian 

membacakan jawaban yang  benar. 

e) BELI RUMAH: 

Pemain berhenti di petak “BELI RUMAH” wajib membeli rumah dengan 

mengambil dua kartu paling atas, kemudian memilih rumah yang disukai. 
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Kartu yang berisi rumah yang tidak disukai dikembalikan lagi. Jangan lupa 

untuk membayar rumah ke bank sesuai dengan yang tertera pada kartu.  

f) BOLEH MENJUAL RUMAH LAMA DAN BELI LAGI 

Pemain berherti di petak “BOLEH MENJUAL RUMAH LAMA DAN 

BELI LAGI” maka pemain berhak membeli rumah baru dengan menjual 

rumah yang lama. Harga jual rumah ditentukan dengan besaran dadu yang 

dilembar ketika menjual rumah. Pemain juga dapat menentukan apakah 

menjual rumah yang lama atau tidak. Jika tidak menjual rumah yang lama 

lemparlah dadu kembali. 

g) MENUKAR GAJI 

Pemain berhenti pada petak “MENUKAR GAJI” pemain berhak 

menukarkan gaji dengan salah satu pemain lain yang ditunjuk atau tidak 

menukarkan gajinya. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain dilakuan oleh ahli media dan ahli materi. Ahli media memberi 

penilaian dan saran mengenai penyajian dan tampilan media pembelajaran. Ahli 

materi menilai aspek isi/materi dan aspek kebahasaan pada media pembelajaran. 

Adapun tabel validasi desain untuk ahli media dan ahli materi pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Validasi desain media pembelajaran “The Game of Life” 

Bidang Keahlian Kriteria Penguji 

Ahli Media Aspek penyajian dan tampilan. Dr. Yuni Pantiwati, M.M, 

M.Pd 

Ahli Materi Aspek isi/materi dan 

kebahasaan 

Dr. Drs. Abdulkadir 

Rahardjanto, M.Si 
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Alat ukur kevalidan produk yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner. Kisi-kisi instumen ahli materi dan media adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen ahli materi pencemaran lingkungan 

Aspek Penyajian Sub Aspek Penilaian 

Aspek Materi Kelengkapan materi. 

Kesesuaian materi dengan perkembangan peserta didik. 

Kesesuaian indikator hasil belajar dan paparan materi. 

Keluasan materi. 

Kejelasan uraian materi. 

Aspek Bahasa Kejelasan/keterbacaan teks. 

Kesesuaian bahasa. 

Ketepatan dan keefektifan sktruktur kalimat. 

Ketepatan penggunaan kaidah bahasa. 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen ahli media pembelajaran “The Game of Life” 

Aspek Penyajian Sub Aspek Penilaian 

Aspek Penyajian Ketepatan penggunaan kalimat dan gambar dalam 

menyampaikan pesan. 

Visualisasi media permainan berdasarkan prinsip grafis 

(ksederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan keseimbangan). 

Kesesuaian penggunaan permainan sebagai media permainan 

usia 10-13 tahun. 

Tingkat kemudahan memainkan permainan. 

Kesesuaian pemilihan bahasa yang komunikatif. 

Aspek Tampilan Kejelasan tampilan visual berupa teks dan gambar. 

Ketepatan tata letak (layout), pewarnaan tiap kotak, dan 

keserasian pewarnaan teks dengan background. 

Ketepatan pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf. 

Komposisi pewarnaan dan teks. 

 

Hasil dari penilaian dari kedua ahli tersebut bertujuan untuk mengetahui 

media yang telah dirancang bisa diterapkan kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Apabila didapatkan hasil dari proses validasi tersebut adalah tidak 

valid, maka akan dilakukan proses revisi produk. 
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5. Revisi Desain 

Revisi desain dilakukan apabila hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli 

melalui angket didapatkan hasil kurang dari 89 % dan berdasarkan masukan yang 

diberikan oleh para ahli. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil desain 

produk yang telah dilakukan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada 

rancangan sebelumnya dapat disempurnakan berdasarkan hasil vadilasi desain. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang dikembangankan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui masalah-

masalah dalam media pembelajaran oleh siswa dan guru melalui angket yang 

berisi penilaian tentang beberapa aspek, yaitu kesesuaian materi, tampilan, bahasa, 

dan penyajian bagi peserta didik. Kisi-kisi instrumen untuk siswa dan guru adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen guru 

Aspek Penyajian Sub Aspek Penilaian 

Aspek Pembelajaran Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. 

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 

Kelengkapan materi. 

Interaksi siswa dengan media pembelajaran. 

Aspek Bahasa Kesesuaian bahasa yang digunakan. 

Bahasa media pembelajaran yang mudah di pahami. 

Ketepatan penggunaan kaidah bahasa. 

Aspek Pengunaan Kejelasan petunjuk penggunaan media. 

Media tidak membutuhkan ruang yang luas. 

Media mudah dibawa kemana saja. 

Media dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen siswa 

No Pernyataan 

1 Pembelajaran dengan media lebih menyenangkan. 

2 Mudah memahami materi dengan menggunakan media pembelajaran. 

3 Melalui media menyukai pelajaran terutama materi pencemaran lingkungan. 

4 Materi yang disajikan pada media lebih mudah untuk dipahami. 

5 Materi yang disajikan dapat diulang sehingga meningkatkan daya ingat. 

6 Kualitas tampilan media pembelajaran. 

7 Gambar dan kerapian desain membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pelajaran. 

8 Media pembelajaran dapat dimainkan pada proses pembelajaran 

9 Media pembelajaran mudah dipahami karena adanya penjelasan permainan dan 

petunjuk permainan. 
 

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan apabila dibutuhkan untuk menyempurnakan 

rancangan media pembelajaran yang telah dibuat. Acuan revisi produk 

berdasarkan angket hasil uji coba produk dengan hasil kurang dari 89%. 

8. Produk Akhir (Final) 

Produk yang dihasilkan dari revisi produk merupakan bagian akhir dari tahap 

pengembangan. Produk yang dihasilkan tidak lagi mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu: (1) kesesuai materi; (2) 

tampilan; (3) bahasa; (4) penggunaan bagi peserta didik. 

3.4.2 Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen berfungsi untuk mengetahui efektivitas media 

pembelajaran yang dikembangkan melalui pre test dan post test. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP. Menurut Sugiyono 

(2015) jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purpose 

yaitu cara penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini khusus 
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untuk siswa kelas VII SMP maka sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII 

SMP. 

Desain pengujian efektivitas pembelajaran adalah desain eksperimen before-

after. Desain tersebut membandingkan keadaan awal sebelum pemakaian produk 

(pre test) dan hasil pemakaian media pembelajaran ”The Game of Life” (post 

test). Menurut Sugiyono (2015) desain eksperimen before-after digambarkan pada 

skema berikut ini: 

 

 

 

Gambar 3.9 Sumber Sugiyono (2015) desain eksperimen before-after 

Soal pre test diberikan sebelum menggunakan media pembelajaran oleh 

peneliti sebagai acuan dasar kemampuan peserta didik. Berikut tabel kisi-kisi 

instrument pre test dan post test yang adakn diberikan kepada peserta didik: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi soal pre test  dan post test 

Indikator Jumlah Soal 

Mendeskripsikan pengertian pencemaran (air, udara dan tanah) 3 

Menyebutkan macam-macam pencemaran 1 

Menjelaskan pengertian pencemar 1 

Menganalisis penyebab terjadinya pencemaran (air, udara dan 

tanah) 

3 

Menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan tanah 

kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya mengatasinya 

2 

Menyebutkan unsur dan senyawa beserta namanya yang 

menyebabkan pencemaran 

4 

Menyebutkan ciri-ciri air dilihat dari segi fisika, kimia dan 

biologi yang tercemar oleh limbah 

3 

Menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan 

bahan-bahan kimia bagi lingkungan di sekitarnya 

4 

Mengusulkan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

2 

Mengusulkan cara dalam pengelolaan sampah 2 

Total Soal 25 

 

O1 O2 X 

Pre test Post test Perlakuan 
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Peserta didik memainkan permainan “The Game of Life” materi pencemaran 

lingkungan. Setelah itu diberikan post test untuk mengetahui efektivitas media 

pembelajaran yang telah digunakan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data dari review ahli 

materi, ahli media, dan siswa sebagai pengguna produk. Teknik analisis data ini 

digunakan dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang 

berupa tanggapan, kritik dan saran perbaikan yang terdapat pada angket dan hasil 

wawancara. Analisis data dijadikan acuan untuk memperbaiki atau merevisi 

produk pengembangan media pembelajaran ini. Skala pengukuran pada angket 

adalah 1-5. Uraian pada angket berupa pertanyaan-pertanyaan dan penyataan yang 

berhubingan dengan kondisi/keadaan media pembelajaran yang dikembangkan. 

Pedoman rating scale, yaitu skala “1” bila sangat kurang, skala “2” bila kurang, 

skala, “3” bila cukup tinggi, skala “4” bila tinggi dan skala “5” sangat tinggi.  

Tabel 3.7 Pedoman penilaian angka angket validasi (Sugiyono, 2012) 

Skor Ahli Media Ahli Materi 

5 Sangat menarik, sangat jelas, 

sangat sesuai, sangat mudah 

dipahami, sangat alternatif, 

sangat mudah digunakan, sangat 

aman, sangat fleksibel, sangat 

memotivasi, sangat interaktif, 

sangat layak. 

Sangat sesuai, sangat sudah, 

sangat mudah, sangat berawal 

dari, sangat meliputi, sangat 

paham. 

4 Menarik, jelas, sesuai, mudah 

dipahami, alternatif, mudah 

digunakan, aman, fleksibel, 

memotivasi, interaktif, layak. 

Sesuai, sudah, mudah, berawal 

dari, meliputi, paham. 

3 Cukup menarik, cukup jelas, 

cukup sesuai, cukup mudah 

dipahami, cukup alternatif, cukup 

mudah digunakan, cukup aman, 

cukup fleksibel, cukup 

Cukup sesuai, cukup sudah, 

cukup mudah, cukup berawal 

dari, cukup meliputi, cukup 

paham. 
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memotivasi, cukup interaktif, 

cukup layak. 

2 Kurang menarik, kurang jelas, 

kurang sesuai, kurang mudah 

dipahami, kurang alternatif, 

kurang mudah digunakan, kurang 

aman, kurang fleksibel, kurang 

memotivasi, kurang interaktif, 

kurang layak. 

Kurang sesuai, kurang sudah, 

kurang mudah, kurang berawal 

dari, kurang meliputi, kurang 

paham. 

1 Tidak menarik, tidak jelas, tidak 

sesuai, tidak mudah dipahami, 

tidak alternatif, tidak mudah 

digunakan, tidak aman, tidak 

fleksibel, tidak memotivasi, tidak 

interaktif, tidak layak. 

Tidak sesuai, tidak sudah, tidak 

mudah, tidak berawal dari, tidak 

meliputi, tidak paham. 

 

Berdasarkan data rating scale, maka akan digunakan untuk mendapatkan 

gambaran tentang media pembelajaran yang dikembangkan. Menurut Tegeh et al 

(2014) prosentase nilai kelayakan media pembelajaran tertera pada rumus berikut: 

            
∑ 

   
      

Keterangan: 

∑ x = jumlah skor 

SMI = skor maksimal ideal 

Selanjutnya, untuk menghitung prosentase keseluruhan subyek digunakan rumus: 

F : N 

Keterangan: 

F = jumlah prosentase keseluruhan subyek 

N = banyak subyek 

Tabel 3.8 Konversi tingkat pencapaian skala 5 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keputusan 

90-100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

75-89% Baik Direvisi seperlunya 

65-74% Cukup Cukup banyak direvisi 

55-64% Kurang Banyak direvisi 

0-54% Sangat Kurang Revisi total 
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3.5.2 Teknik Analisis Data Pretest dan Postest 

Hasil pretest dan postest dianalisis menggunakan uji t berpasangan (paired t-

test) untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata secara nyata antara hasil 

pretest dan postest atau tidak. Perhitungan ini dilakukan dengan program SPSS 

versi 24 dengan data diuji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan 

Zscore, skewness, dan kurtosis. 


