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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penleitian & Pengembangan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Model 

pengembangan yang digunakan dalam melakukan pengembangan adalah model 

prosedural. Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur 

atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu 

produk. Sedangkan metode pengembangan yang digunakan di dalam 

pengembangan media pembelajaran ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan Research and Development 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga 

menghasilkan produk baru, dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2013:407). Secara prosedur langkah-langkah penelitian Borg and Gall 

memiliki sepuluh tahapan kemudian dari sepuluh tahapan dimodifikasi menjadi 

tujuh langkah. Faktor yang mendasari penyerderhanaan tersebut yaitu; 

keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, kesamaan tahapan dan pendapat Borg and 

Gall. Tahapan pengembangan yang dimodifikasi dari model R & D Borg and Gall 

(1983)  adalah sebagai berikut:  

Gambar 1.1 Prosedur Langkah-langkah Penelitian 

Sugiyono, 2013:409 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan memaparkan langkah-langkah 

prosedural yang ditempuh oleh peneliti dalam membuat media diorama. Penelitian 

pengembangan ini dilakukan sampai tahap ketujuh yaitu sampai pada revisi 

produk, prosedur penelitian pengembangan diorama yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Pada tahapan ini, digunakan untuk mencari potensi dan masalah yang 

sedang terjadi. Dengan kata lain, pada tahap ini digunakan untuk mencari pokok 

masalah kesenjangan yang sedang dihadapi/terjadi. Peneliti melakukan 

wawancara dan juga observasi terhadap sekolah dasar yang menjadi sasaran, yaitu 

SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Wawancara dilakukan pada guru pendamping khusus 

ABK mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran tematik di 

kelas ABK tunagrahita dan metode mengajar dan media yang selama ini 

digunakan kurang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan, 

peneliti menemukan bahwasaannya kurikulum yang dipakai untuk siswa ABK 

SDN Mojorejo 1 Kota Batu merupakan kurikulum K13. Pada kurikulum yang 

digunakan terdapat mata pelajaran yang terkait atau di tematikan, khususnya pada 

tema 6 subtema 1 pembelajaran 5 yaitu: Bahasa Indonesia dan Matematika. Pada 

mata pelajaran matematika siswa sangat sulit menerapkan konsep hitungan 

kedalam benda nyata. Kesulitan yang tidak berbeda jauh juga ditemukan pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

Dari permasalahan tersebut peneliti mempunyai solusi dengan 

mengembangkan media Diorama. Diorama merupakan tiruan benda tiga dimensi 
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yang menggambarkan lingkungan alam. Dengan media diorama yang disusun 

sedemikian rupa sehingga media tersebut sangat mirip dengan lingkungan sehari-

sehari maka siswa akan termotivasi untuk belajar, selain itu siswa juga langsung 

dihadapkan pada benda yang konkrit sehingga siswa dapat menerapkan konsep 

kedalam benda konkrit tersebut. Media diorama juga sangat tepat jika digunakan 

dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum tematik, karena didalam 

media memuat beberapa mata pelajaran yang terkait sehingga ada keterpaduan 

antara media dan kurikulum yang dipakai. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya yang dilakukan 

adalah mengumpulkan informasi atau data. Data diperoleh dengan melakukan 

analisis kebutuhan melalui observasi pada sekolah sasaran tentang kelemahan 

siswa tunagrahita di pembelajaran Tematik dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran tematik di kelas ABK. Informasi yang dikumpulkan dapat 

digunakan sebagai bahan perencanaan untuk membuat media pembelajaran. Pada 

tahap pengumpulan data awal peneliti menggunakan metode wawancara dn 

menemukan bahwasaanya kelemahan dari anak tunagrahita yaitu lemah dalam 

menerapkan konsep hitungan kedalam benda nyata, selain itu daya ingat anak 

tunagrahita juga lemah. Dari data tersebut maka peneliti mengembangkan sebuag 

media yang mengakomodasi siswa dalam memudahkan setiap kegiatan 

belajaranya. Hasil wawancara dan observasi terlampir. 

3. Desain Produk 

Tahapan ini digunakan untuk membuat desain produk yang akan 

dikembangkan. Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan, peneliti mulai 
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menyusun rancangan pembuatan media atau storyboard. Peneliti melakukan 

perancangan pembelajaran dengan mendesain suatu pembelajaran yang mengacu 

pada teori belajar, yaitu dalam hal menyusun materi pembelajaran. Pada tahap ini 

ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti dalam 

mengembangkan media diorama yaitu: (1) Melakukan observasi dan wawancara 

untuk menganalisis kebutuhan, (2) Menentukan jenis media yang sesuai, (3) 

Menyusun naskah rencana pembuatan media, (4) Membuat media yang  menarik. 

Rancangan Pembuatan Media terlampir. 

4. Validasi Desain 

Setelah desain dihasilkan, selanjutnya dilakukan validasi desain. Kegiatan 

validasi dapat dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang pengembangan produk. 

Pada validasi desain dilakukan penilaian terhadap tampilan dan isi materi media 

diorama yang masih berupa draf model oleh ahli materi, ahli media, dan juga ahli 

pembelajaran. 

Langkah-langkah validasi adalah pengembang mendatangi para ahli, yaitu 

dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, dan ahli pembelajaran guru 

pendamping khusus yang ditunjuk sebagai validator diminta untuk menilai dan 

memberikan masukan baik kelebihan maupun kekurangan dari produk yang 

dikembangkan. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. 

Kelemahan yang sudah diidentifikasi tersebut kemudian direvisi dan dijadikan 

dasar perbaikan agar menghasilkan produk yang diharapkan. 

Tabel 1.1 Validator Penelitian Pengembangan 

No Bidang Ahli Kriteria Validator Penelitian 

1. Ahli media 

pembelajaran 

Minimal lulusan S2 

Pendidikan 

Dosen media 

pembelajaran 
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2. Ahli materi 

pembelajaran 

Minimal lulusan S2 

Pendidikan 

Dosen materi 

pembelajaran 

 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain dari produk tersebut divalidasi bersama tim ahli, maka 

kemungkinan akan ditemukan kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, pada 

tahap ini dapat dimanfaatkan sebagai revisi. Kelemahan tersebut selanjutnya 

dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Setelah produk direvisi 

dan mendapatkan predikat baik, maka produk tersebut dapat dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya, yaitu uji coba produk. 

6. Uji coba Produk 

 Uji coba produk kelompok kecil dilakukan dengan mengambil sampel 4 

siswa kelas ABK tunagrahita ringan SDN Mojorejo 1 Kota Batu yang 

mencerminkan karakteristik populasi, seperti siswa yang memiliki tingkat 

kecerdasan dibawah anak normal pada umumnya. Selama uji coba berlangsung 

penguji membuat cacatan tentang kekurangan dan kendala apa yang masih terjadi 

ketika produk tersebut diujikan. Setelah itu siswa diberikan angket tentang apa 

yang mereka rasakan setelah menggunakan produk tersebut. 

 

 

7. Revisi Produk 

Pada tahap ini, revisi dilakukan ketika dalam pengujian terbatas masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan yang diketahui dari catatan, saran, dan angket 

yang sudah disebarkan pada saat ujicoba dilakukan pada kelas ABK tunagrahita 

ringan SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Revisi ini dilakukan untuk penyempurnaan  

produk yang dikembangkan.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2018 pada semester genap, 

Penelitian ini akan lakukan di Sekolah Dasar Inklusif Mojorejo 01, Jl. Mojopahit 

No. 02 Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru tunagrahita di SDN Mojorejo 1 Kota 

Batu dengan menanyakan tentang jenis ABK yang terdapat disekolah, gambaran 

pembelajaran tematik didalam proses pembelajaran dan kebutuhan perangkat 

pembelajaran tematik sebelum pengembangan media yang akan dijadikan sebagai 

pendukung proses belajar mengajar. Selain itu wawancara kelayakan hasil produk 

media pembelajaran, hal ini dilakukan setelah uji coba produk.   

2. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak 

terstruktur. Penelii melakukan dua kali tahap observasi, yaitu observasi awal dan 

observasi uji lapangan. Observasi awal bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

dan analisis kebutuhan yang ada dialami siswa tunagrahita di SDN Mojorejo 01 

Kota Batu, sedangkan tahap uji coba lapangan bertujuan untuk dijadikan masukan 

bagi perbaikan media diorama yang dikembangkan. 

3. Alat Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Alat 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera hp, untuk 
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mendokumentasikan segala kegiatan yang terjadi selama proses ujicoba media 

pembelajaran maling. 

4. Angket 

Angket dalam penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang ketepatan isi atau materi dalam media diorama, 

ketepatan desain dan kemenarikan media. Penyebaran angket dilakukan pada 

tahap ujicoba produk. Selanjutnya angket yang digunakan dianalisis untuk 

menentukan kelayakan media diorama, sekaligus sebagai panduan dalam revisi 

produk untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Adapun sasaran angket 

ditujukan pada ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran dan siswa sebagai 

responden. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh penelitian pengembangan yang digunakan untuk pengumpulan data pada 

pengembangan media pembelajaran diorama sebagai berikut.  

 

 

Tabel 1.2 Aspek yang Dinilai, Instrumen, Data yang Diamati, Responden 

Aspek yang 

dinilai 
Instrumen 

Data yang 

diamati 
Responden 

Kevalidan/ 

Kelayakan 

Angket 

validasi 

Kevalidan 

media diorama 

a. Ahli materi. 

b. Ahli media 

pembelajaran. 

Kefektifan  Angket 
Keefektifan 

media 

Guru Pendamping 

Khusus 

Kemenarikan  Angket Respon siswa Siswa tunagrahita 

 

1. Lembar Observasi   
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a. Lembar Observasi Awal 

Instrumen dengan lembar observasi awal digunakan sebagai pedoman 

penguatan ketika mengamati pembelajaran tematik disekolah. Observasi yang 

dilakukan di SDN Mojorejo 01 Kota Batu dapat menghasilkan  data seperti jenis 

ABK, kekurangan anak tunagrahita dalam pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran tematik, sarana dan prasarana disekolah maupun di kelas, media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Berikut kisi-kisi pda saat observasi awal: 

Tabel 1.3 Kisi-kisi Instrumen Observasi Penelitian 

 

 

 

b. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dikarenakan pada 

penelitian ini memerlukan informasi yang lebih mendalam tentang karakteristik 

anak tuna grahita ringan, mediayang digunakan guru ketika mengajar, 

permasalahan yang dialami anak tuna grahita ringan, dan tentang bagaimana 

keterampilan menghitung, baca tulis pada anak tunagrahita ringan. 

Tabel 1.4 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

Narasumber Pertanyaan 

Aspek Aspek Penelitian Keterangan 

Siswa tunagrahita 

a. Jumlah siswa berkebutuhan khusus (tunagrahita) 

yang terdapat disekolah 

b. Jenis siswa berkebutuhan khusus (tunagrahita) 

yang terdapat di sekolah 

c. Pendekatan yang digunakan untuk siswa 
berkebutuhan khusus (tunagrahita) 

 

Kurikulum 

a. Kurikulum yang digunakan disekolah untuk anak 
siswa berkebutuhan khusus. 

b. Kendala yang dialami saat menerapkan kurikulum 
yang digunakan. 

 

Media 

a. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

b. Media yang digunakan untuk siswa berkebutuhan 

khusus 
c. Kelebihan dan kekurangan media yang digunakan. 
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Guru Pendamping Khusus 

1. Proses pembelajaran di tematik di kelas inklusi 

2. Kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran tematik. 

3. Penggunaan media dalam pembelajaran tematik. 

4. Respon siswa ketika menggunakan media pembelajaran. 

5. Hambatan menggunakan media. 

6. Pernah menggunakan media maket pada saat pembelajaran. 

7. Seberapa penting media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

 

c. Angket atau Kuisioner 

Instrumen lembar angket digunakan pada saat tahap implementasi. Lembar 

angket menggunakan pertanyaan sederhana terkait dengan tujuan penelitian yang 

ditujukan kepada ahi media, ahli materi, dan ahli pembelajaran ABK . kemudian 

lembar angket dianalisis untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dikembangkan. 

 Sebelum lembar angket digunakan, diperlukan kisi-kisi instrumen 

bagi setiap ahli. Berikut kisi-kisi instrumen ahli media yang digunakan untuk 

mengetahui kevalidan media dengan berbagai aspek dan penilaian yang sudah 

ada: 

 

 

Tabel 1.5. Kisi-kisi Validasi Ahli Media  

No. Aspek Indikator 
Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No.Item 

1. Tampilan 

Media 

a. Kombinasi warna pada media. 

b. Ukuran media. 

c. Media jelas dan mudah dipahami. 

d. Tampilan media menarik. 

e. Media dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran. 

f. Media tahan lama dan tidak mudah 
rusak. 

g. Media mudah dibawa dan 

dipindahkan. 

1 

1 

1 

 

4 

1 

 
2 

 

1 

7 

2. Media dalam 

pembelajaran 

a. Kesesuaian media pembelajaran 

dengan tujuan, karakteristik, dan 

sumber belajar. 

b. Kemampuan media untuk 

menerapkan konsep kedalam benda 

konkrit. 

3 

 

 

3 
2 
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Sumber: Sa’adun dan Akbar, 2013:130 

Instrumen validasi angket yang kedua ditujukan kepada ahli materi. 

Instrumen angket validasi ahli materi digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

materi dengan berbagai aspek dan penilaian yang sudah ditetapkan: 

Tabel 1.6. Kisi-kisi Validasi Ahli Materi   

Sumber: Sa’adun dan Akbar, 2013:127 

Instrumen angket respon siswa digunakan untuk mengetahui kemenarikan 

mediayang dikembangkan yaitu media diorama. Media dikatakan menarik jika 

persentase respon siswa tinggi. Berikut kisi-kisi instrumen angket respon siswa 

dengan berbagai aspek dan pertanyaan yang sudah ditetapkan: 

Tabel 1.7. Kisi-kisi Angket Respon Siswa  

3. Keterlibatan 

siswa dalam 

menggunakan 

media 

a. Media yang dikembangkan dapat 

membuat siswa ikut dalam proses 

pembelajaran. 

b. Media dapat digunakan oleh guru 

dan siswa. 

c. Media dapat memotivasi siswa. 

2 

 

 

2 

 

3 

3 

Jumlah Total 12 

No. Aspek Indikator 
Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah 

No. Item 

1. Kesesuaian  

Tujuan 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

indikator. 

c. Indikator sudah mencakup semua 

materi . 
d. Materi sudah sesuai pada 

pembelajaran.  

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

4 

2. Kurikulum a. Media relevan dengan media yang 

harus dipelajari siswa. 

b. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

c. Tujuan dan manfaat disampaikan 

dengan jelas. 

1 

 

1 

 

1 

3 

3. Isi materi a. Isi materi sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (KD) dan Indikator. 

b. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

pemahaman siswa. 

4 

 

 

2 

2 

4. Interaksi a. Media mudah dipahami siswa. 4 1 

          Jumlah skor 10 

 

No. 
Aspek Indikator 

Jumlah 

Pertanyaan 

Jumlah No. 

Item 



57 

 

 

d. Dokumentasi 

   Dokumentasi yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini 

berupa foto proses penggunaan media maket box serta video proses pembelajaran 

pada saat penggunaan media maket box dengan menggunakan alat bantu kamera 

dan handphone. Adapun alat dokumentasi tersebut digunakan pada saat 

pelaksanaan uji coba produk di lapangan oleh guru dan siswa. 

F. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan setelah dikumpulkan, 

data tersebut diolah dan dianalisis. Data yang kurang lengkap tidak perlu 

disertakan dalam unit analisis. Penelitan ini menggunakan teknik analisis data 

dengan dua cara yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

a. Kevalidan  

Data kevalidan diambil dari hasil validator ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran di kelas. Data kuantitatif yaitu berdasarkan hasil angket berupa kisi-

kisi validasi ahli materi dan ahli media pembelajaran. Jawaban untuk angket hasil 

instrumen ahli materi dan ahli media pembelajaran menggunakan skala likert, 

1. Ketertarikan media. a. Kemenarikan media.   3 1 

2. Pengoperasian media.   a. Kemudahan 
pengoperasian media. 

3 1 

3. Manfaat Media. a. Mempermudah 

pembelajaran 

b. Memudahkan pemahan 

siswa. 

1 

 

1 

2 

4. Antusias menggunakan 

media. 

a. Ingin belajar 

menggunakan media.  

b. Memotivasi siswa untuk 

mengikuti kegiatan 

belajar.  

1 

 

1 

 

 

1 

Jumlah Total   5 
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variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Berikut kategori skor 

dalam skala likert menurut Putra (2014:182) dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 1.8. Kategori dalam Skala Linket Kevalidan 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat baik/ Sangat Setuju. 

2. Skor 3 Baik/ Setuju. 

3. Skor 2 Tidak baik/ Tidak setuju. 

4. Skor 1 Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju. 

 

Uji angket validasi dari ahli pada materi dan media pembelajaran 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor ideal yang diberikan oleh  

 

 

validator (∑X) dengan skor maksimal ideal yang telah diterapkan di dalam 

angket validasi materi dan media pembelajaran (SMI) (Tegeh, 2014:82). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung uji angket validasi sebagai berikut : 

Keterangan: 

P  : Persentase skor yang dicari. 

∑X : Jumlah skor. 

SMI : Skor maksimal ideal. 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

persentase kevalidan, seperti tabel berikut : 

Tabel 1.9. Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Kevalidan 

 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 90%-100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

2. 75%-89% Baik Direvisi seperlunya 

3. 65%-74% Cukup Baik Cukup banyak revisi 

4. 55%-64% Kurang Baik Banyak direvisi 

5. 0-54% Sangat Kurang Direvisi total 

Persentase =
∑X

SMI
 X 100 
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Sumber: Tegeh 2014:83 

b. Keefektifan  

Analisis data keefektifan mengambil dari lembar hasil observasi aktivitas 

siswa dan lembar hasil belajar siswa  

1). Lembar hasil observasi aktivitas siswa 

Lembar hasil observasi aktivitas siswa diambil dari hasil observasi pada 

saat penelitian. Berikut kriterian penilaian yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan lembar hasil observasi aktivitas siswa yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 1.10. Kategori dalam Skala Likert Keefektifan 
No. Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat baik/ Sangat Setuju. 

2. Skor 3 Baik/ Setuju. 

3. Skor 2 Tidak baik/ Tidak setuju. 

4. Skor 1 Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju. 

Sumber: Putra, 2014:182 

Uji keefektifan lembar aktivitas siswa dilakukan dengan membandingkan 

jumlah skor ideal yang diberikan oleh validator (∑X) dengan skor maksimal ideal 

(SMI) (Tegeh, 2014:82). Rumus yang digunakan untuk menghitung uji 

keefektifan lembar hasil observasi aktivitas siswa sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P : Persentase skor yang dicari. 

∑X : Jumlah skor. 

SMI : Skor maksimal ideal. 

 

Kriteria tingkat ketercapaian yang digunakan dalam persentase 

keefektifan, seperti tabel berikut: 

Persentase =
∑X

SMI
 X 100 
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Tabel 1.11. Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Keefektifan 

No 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 90%-100% Sangat Baik Sangat efektif 

2. 75%-89% Baik Efektif  

3. 65%-74% Cukup Baik Cukup efektif 

4. 55%-64% Kurang Baik Kurang efektif 

5. 0-54% Sangat Kurang Sangat kurang efektif 

Sumber: Tegeh 2014:83 

c. Kemenarikan   

Data kemenarikan diambil dari hasil respon siswa tunagrahita. Data 

kuantitatif yaitu berdasarkan hasil angket berupa persentase dari hasil angket 

respon siswa. Jawaban dari angket siswa diukur dengan menggunakan skala 

Guttman. Skala pengukuran tipe Guttman akan didapat jawaban yang tegas yaitu 

“ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak-pernah”, “positif-negatif”, dan lain-lain 

(Sugiyono, 2015:96). Angket respon siswa dapat dibuat dalam bentuk pilihan 

ganda, ataupun dalam bentuk checklist. Berikut adalah kategori skala Guttman: 

Tabel 1.12. Kategori Penilaian Skala Guttman Kemenarikan 

No. Skor Simbol Keterangan 

1. 1 

 

Ya 

2. 0 

 

Tidak 

 

Uji kemenarikan  dilakukan dengan membandingkan jumlah skor ideal 

(∑X) dengan skor maksimal ideal (SMI) (Tegeh, 2014:82). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung uji angket lembar hasil observasi aktivitas belajar 

siswa sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

Persentase =
∑X

SMI
 X 100 
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P  : Persentase skor yang dicari. 

∑X : Jumlah skor. 

SMI : Skor maksimal ideal. 

Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

persentase kemenarikan, seperti tabel berikut : 

 

 

Tabel 1.13. Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Kemenarikan 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 90%-100% Sangat Baik Sangat menarik  

2. 75%-89% Baik Menarik  

3. 65%-74% Cukup Baik Cukup menarik 

4. 55%-64% Kurang Baik Kurang manerik 

5. 0-54% Sangat Kurang Sangat kurang manarik 

Sumber: Tegeh 2014:83 

 

2.Data Kualitatif  

Data kualitatif diambil dari saran dan kritik yang dianalisis sebagai acuan 

revisi media diorama. Saran dan kritik media diorama didapat dari respon guru 

ketika menggunakan media diorama, respon siswa, dan validasi ahli media 

pembelajaran. Berdasarkan dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar revisi produk. Data tersebut nantinya akan 

disimpulkan, dimana data kuatitatif sebagai hasil dalam bentuk presentase 

sedangkan kualitatif sebagai hasil dalam bentuk deskriptif.  
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