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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model penelitian pengembangan (Reserch and Development)

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk-produk tertentu, serta mengkaji keefektifan produk tertentu 

(Sugiyono, 2013:407). Sedangkan  Penelitian dan pengembangan menurut 

(Setyosari, Punadji, 2013:228) ini sangat akrab dengan bidang teknologi 

pembelajaran, serta teknologi pembelajaran yang sangat bersangkutan 

dengan masalah pengembangan produk dan desain sistem pembelajaran. 

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengumpulkan data 

dan analisis data yang dilakukan secara runtut dan logis untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu (Sudaryono dkk, 2013:2). 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) merupakan model penelitian yang sistematis. Penelitian dapat 

disebut sebagai penelitian yang sistematik apabila sudah memenuhi 

langkah-langkah yang dimulai dengan identifikasi masalah, adanya 

keterkaitan masalah dengan teori-teori yang sudah ada, mengumpulkan 

data, menganalisis dan menginterpertasi data, membuat kesimpulan dan 

menggabungkan kesimpulan kedalam pengetahuan (Sudaryono dkk, 

2013:1). 

Pemilihan model pengembangan ADDIE didasari atas 

pertimbangan bahwa model ini dikembangkan dengan cara yang 
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sistematis, runtut dalam upaya pemecahan masalah. Menggunakan model 

ADDIE ini, peneliti bisa melakukan evaluasi pada setiap tahapan-

tahapannya sehingga bisa mengurangi tingkat kesalahan pada tahap akhir, 

dan dapat memberikan suatu dampak positif bagi kualitas produk yang 

dikembangkan (Teguh,2014:41). Model ADDIE juga memberikan 

kebebasan terhadap peneliti apabila ingin mengadakan uji coba kelompok 

kecil, sehingga jumlah siswa juga tidak dibatasi (George, Piskurich, 

2000:30).  

Model ADDIE terbagi menjadi lima tahapan yaitu, analisis 

(analize), desain (Design), pengembangan (Development), implementasi 

(implementation) dan evaluasi (evaluation). Dari lima tahapan ini, 

semuanya saling bersangkutan. Dalam penerapan model pengembangan 

ini dilakukan secara sistematis dan teratur. 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan Model ADDIE  

Model pengembangan ADDIE terdapat lima tahapan-tahapan yang 

saling berkaitan dan telah tersusun secara sistematis antara lain: analisis 

(analize), desain (Design), pengembangan (Development), imlementasi 

(implementation) dan evaluasi (evaluation). 

Gambar 3.1 Tahapan Model ADDIE (George, Piskurich, 2000:29) 

KENDALA  
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1. Analyze 2. Design 3. Deveeloment 

4. Evaluation 5. Implementation 
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Berdasarkan prodesur penelitian dari model ADDIE, media Rare 

plant and animal world memiliki lima tahap pengembangan yaitu:  

1. Analisis (Analize) 

Tahap analisis ini, berisi tentang diperlukan atau tidaknya media 

Rare plant and animal world serta kelayakan media untuk diterapkan di di 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tahap analisis yang sudah 

dilakukan oleh peneliti di kelas 3 SDN Sumbersari 1 Malang yaitu, siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung sangat membutuhkan media yang 

mereka belum pernah lihat sama sekali atau media yang menarik. Selama 

pembelajaran memang pernah diterapkan media dunia hewan dan 

tumbuhan langka, namun bentuknya seperti papan. Sehingga untuk 

menarik minat siswa, diperlukan inovasi yang baru supaya tidak hanya 

berbentuk seperti papan.    

2. Perencanaan (Design) 

Media dikembangkan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan 

serta kreatifitas siswa dalam belajar, sehingga materi yang terkandung 

dalam media sudah disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa. Materi 

pembelajaran dapat disampaikan dengan baik karena media yang 

ditampilkan menarik dan mengandung materi-materi yang akan dipelajari. 

Tingkat penguasaan yang dicapai siswa dapat kita ketahui dari minat 

belajar dan hasil bejar siswa setelah menggunakan media tersebut. Media 

ini di rancang khusus untuk digunakan ada materi hewan dan tumbuhan 

langka 
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3. Pengembangan (Development) 

Media ini dikembangkan dengan cara menyesuaikan materi yang 

terkandung dalam media dengan materi yang yang ada di buku, sehingga 

tidak ada perbedaan. Bukan Cuma materi, produk yang dihasilkan juga 

sudah dikembangkan sehingga memiliki ciri khas tersendiri dalam produk 

yang dihasilkan. Seperi bahan yang biasa digunakan yaitu papan, namun 

dalam media ini papan dipadukan dengan akrilik sehingga menjadi sesuatu 

yang berbeda. Uji Validasi pada tahap pengembangan menggunakan 

lembar asesmen yaitu sebagai berikut (a) Ahli Media, (b) Ahli Materi, (c) 

Ahli Pembelajaran 

4. Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi di kelas, media digunakan dengan cara dua 

kali uji coba yaitu, uji dengan kelompok kecil dan dengan kelompok besar. 

Dengan begitu tingkat keefektifan, kemenariakan serta efesiensi dari suatu 

media bisa terlihat dengan jelas dari kualitas belajar belajar dan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Rare plant and 

animal world ini. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi pada tahap ini akan menghasilkan hasil evaluasi formatif 

yaitu pada setiap tahap pembelajaran serta evaluasi sumatif yaitu evaluasi 

secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan oleh 3 tim ahli, yaitu ahli media, 

ahli materi dan ahli pembelajaran. Sehingga dapat disimpulakan hasil 

pengembangan media yang digunakan berhasil atau tidak.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini di dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang, Kec, 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Peneliti memilih SDN 

Sumbersari 1 Malang sebagai objek penelitian karena peneliti ingin 

mengembangkan penggunaan media yang di terapkan, supaya bisa lebih 

fariatif, inovatif dan lebih menarik.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian di SDN Sumbersari 1 Malang dilakukan pada bulan 

Maret 2018. Supaya penelitian yang yang dilakukan ini sesuai seperti apa 

yang sudah diharapkan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian 

yaitu hanya pada kelas 3. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Hasil uji coba produk kemudian digunakan untuk mengumpulkan 

data. Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diambil dari hasil angket yang berupa 

tanggapan, kritik serta saran dari para dosen ahli. Sedangkan kuantitatif 

diperoleh dari hasil hasil belajar siswa dan penilaian media yang 

dikembangkan dengan menggunakan angket. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu angket, wawancara,dan observasi. 

E. Uji Coba Produk 

Uji coba produk digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan 

dan efesiensi dari media yang dikembangkan. Pada tahap uji coba produk 

terdapat berbagai tahapan yang dilakukan yaitu: 
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1. Desain Uji Coba  

Desain uji coba dilakukan untuk mengetahui tingakat kelayakan, 

keefektifan dan efesiensi dari produk pengembangan media. Desain uji 

coba diakukan mealui uji vaidasi dari berbagai pihak, antara lain dari ahli 

media, ahli materi dan praktisi pembelajaran 

Uji coba produk pengembangan media dilakakukan dengan dua 

tahap uji coba, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. 

Uji coba kelompok kecil dengan mengambil sampel siswa 10 anak. Uji 

coba kelompok besar mengikutsertakan seluruh siswa kelas 3 SDN 

Sumbersari 1 Malang.  

2. Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba pada pengembangan ini ialah dosen ahli media 

ahli pembelajaran dan dosen ahli materi. Berikut adalah daftar nama dari 

subyek uji coba validasi ahli: 

Tabel 3.1 Uji Coba Validasi Ahli 

   Nama    Spesifikasi  Kriteria   Bidang   Subyek  

          uji coba  

   Dosen       S2  Pendidikan  Ahli media  

                  

   Dosen       S2  Pendidikan  Ahli materi  

    Guru Kelas     S2                     Pendidikan  Praktisi   

         Pembelajaran   

Subyek uji coba validasi ahli dilakukan oleh 3 validator, yang 

terdiri 2 dosen dan 1 guru. 

Tabel 3.2 Uji Coba Skala Besar dan Kecil 

No.  Uji coba   Jumlah Siswa   SD         Kelas  

1.  Kelompok kecil  10 siswa   SDN Sumbersari  

1 Malang        3 
2. Kelompok besar 32 siswa  
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Subyek uji coba kelompok kecil melibatkan 10 siswa,5 siswa 

peeampuan dan 5 siswa laki-laki. Sedangkan uji coba kelompok besar 

melibatkan seluruh siswa kelas 3 yang berjumlah 32 siswa dari SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian di SDN Sumbersari 1 Malang yaitu dikelas 3 adalah lembar 

observasi, lembar wawancara, serta dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal di lapangan. 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber. 

Selama observasi peneliti memantau proses pembelajaran secara langsung, 

sehingga bisa mengetahui media apa saja yang sudah diterapkan selama 

pembelajaran tematik berlangsung. Berikut ialah kisi-kisi pedoman 

observasi yaitu: 

Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman observasi 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Apakah siswa terlihat senang belajar tematik?   

2.  Apakah pembelajaran tematik hanya menggunakan metode ceramah 

saja? 
  

3.  Apakah siswa aktif selama pembelajaran?   

4.  Apakah dalam pembelajaran tematik sudah menggunakan media?   

5.  Apakah media terebut sudah membuat siswa lebih aktif?   

Kisi-kisi pedoman observasi terdiri dari 4 pertanyaan, dan dijawab 

menggunakan pernyataan ya dan tidak, denga memberikan tandan ceklist (√) 

2. Pedoman Wawancara  

Wawancara dilakukan pada saat awal penelitian atau sebelum 

pengimplementasian media. Selama proses wawancara berangsung, peneliti 
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menjadi pewawancara dan narasumbernya ialah guru kelas, kepala sekolah, 

dan beberapa siswa kelas 3. Berikut ialah kisi-kisi pedoman wawancara 

yaitu: 

Tabel 3.4 kisi-kisi pedoman wawancara 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1.  Kendala apa saja yang Bapak/ibu hadapi saat pembelajaran tematik ?  

2.  Apakah siswa kelas 3 menyukai pembelajaran tematik ?  

3.  Metode apa saja yang sering bapak/ibu terapkan di kelas ?  

4.  Model apa saja yang sering bapak/ibu terapkan di kelas ?  

5.  Media tematik apa saja yang sering bapak/ibu terapkan di kelas ?   

6.  Bagaimakah respon siswa apabila belaar menggunakan media yang pernah 

bapak/ibu terapkan di kelas ? 

. 

7.  Menurut bapak/ibu, media apa saja yang cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran tematik dengan subtema “perkembangan hewan dan 

tumbuhan langka”? 

 

Kisi-kisi pedoman wawancara terdiri dari 7 pertanyaan, dan dijawab 

menggunakan pernyataan ya dan tidak, denga memberikan tandan ceklist (√) 

3. Angket atau Kuisioner  

Angket atau kuisioner digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

informasi dari narasumber atau responden dengan cara menyampaikan 

beberapa pertanyaan untuk dijawab secara tertulis, dalam penelitian dan 

pengembangan angket dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a) Angket validasi 

Angket validasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi. Informasi yang dihasilkan dapat berupa tanggapan, kritik maupun 

saran. Diterapkannya angket validasi diharapkan peneliti dapat 

mengumpulkan data tentang kesesuaian materi dengan media Rare plant 

and animal world. Berikut adalah angket validasi yang digunakan antara 

lain (1) angket validasi ahli materi, (2) angket validasi ahli media, (3) 

angket validasi praktisi pembelajaran, dan (4) angket respon siswa, yang 

dijabarkan sebagai berikut  : 
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Table 3.5 Kisi-kisi Instrument Validasi Ahli Materi 

No  Aspek yang dinilai  Indiktor pencapaian 

1.  Penyajian materi Materi mudah dipahami 

Materi dikemas dengan menarik 

Materi gambar sudah relevan dengan media yang disajikan 

Materi yang dikembangkan diambil dari masalah 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

Materi pada media mengacu pada pembelajaran tematik 

Materi sesuai dengan karakteristik siswa 

2.  Kebenaran konsep Kesesuaian materi dengan KI 

Kesesuaian materi dengan KD 

Kesesuaian materi dengan indikator 

Kesesuaian materi dengantujuan pembelajaran 

 

Angket validasi ahli  materi terdiri dari 2 aspek yaitu aspek penyajian materi dan 

aspek kebenaran konsep. Aspek penyajian materi memiliki 7 indikator seperti 

yang sudah dijabarkan diatas, dan aspek kebenaran konsep memiliki 4 indikator. 

Sehingga jumlah angket validasi materi terdiri dari 13 indikator. 

Sedangkan kisi-kisi instrumen validasi ahli madia dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media  

Aspek yang dinilai  Indikator  

Ukuran  - Ukuran media tidak terlalu besar dan terlalu    

kecil 

- Ukuran gambar tidak terlalu besar dan terlalu 

kecil 

Pemakaian bahasa  - Menggunakan bahasa yang baku 

- Bahasa mudah dimengerti 

- Ukuran tulisan pada gambar terlihat jelas 

Desain media  - Desain media original 

- Tampilannya menarik 

- Bersifat fleksibel 

- Sebagai alternative pembelajaran 

- Media kuat dan tahan lama 

Ketertarikan siswa dalam menggunakan media - Media dapat memotivasi siswa 

- Siswa dapat lebih aktif 

- Guru dan siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran 

Keamanan media  - Tidak berbahaya pada siswa 

- Menggunakan bahan yang aman 
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Angket validasi ahli  media terdiri dari 5 aspek yaitu aspek ukuran, pemakaian 

media, desain media, ketertarikan siswa dalam menggunakan media dan 

Keamanan media. Sehingga jumlah angket validasi media terdiri dari 15 indikator. 

 Sedangkan untuk kisi-kisi instrumen validasi praktisi pembelajaran 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No 

Aspek yang dinilai Indikator  

1.  Pembelajaran (Instructional) 

 
- Media dugunakan untuk pembelajaran kelompok 

kecil dan kelompok besar 

- Penggunaan judul menarik dan membuat siswa 

termotivasi untuk belajar 

2.  Kurikulum (Curiculum) - Media relevan dengan materi yang harus 

dielajari siswa 

- Media sudah sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku 

- Tujuan dan manfaat disampaikan dengan jelas 

3.  Isi Materi (Conten Of Matter) - Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat 

- Isi materi sesuai dengan kompetensi inti (KI) 

- Isi materi sesuai dengan kompetensi inti (KD) 

- Isi materi sesuai dengan kompetensi inti 

(Tujuan) 

- Isi materi sesuai dengan kompetensi inti 

(Indikator) 

4.  Interaksi (Interaction) - Media sejenissudah dioprasikan/digunakan   

5.  Umpan Balik (Feedback) - Pengguna tidak bosan menggunakan media 

6.  Penanganan Kesalahan (Treatment Of 

Error) 

- Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal 

- Dalam latihan soal, media mendorong siswa 

berusaha memperoleh jawaban yang benar 

 

Angket validasi ahli  praktisi pembelajaran terdiri dari 5 aspek yaitu aspek 

pembelajaran (Instructional), kurikulum (Curiculum), isi materi (Conten Of 

Matter), Interaksi (Interaction), umpan balik (Feedback), dan penanganan 

kesalahan (Treatment Of Error). Sehingga jumlah angket validasi ahli  praktisi 

pembelajaran terdiri dari 14 indikator. 
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 Sehingga yang terakhir  yaitu angket respon siswa. Angket respon siswa  

terbagi menjadi 2 yaitu (1) angket respon siswa kelompok kecil dan (2) angket 

respon siswa kelompok besar yang dijelaskan sebagai berikut: 

b) Angket Respon Siswa 

Tabel 3.8 Angket Respon Siswa 

No  Daftar pertanyaan Tanggapan 

Ya  Tidak  

Pengoprasian Media   

1.  Apakah media dapat digunakan dengan mudah ?    

2.  Apakah petunjuk yang diberikan sudah jelas ?   

Reaksi Pemakai   

3.  Apakah kamu senang belajar dengan menggunakan    media tersebut?   

4.  Apakah kamu termotivasi dalam belajar dengan menggunakan media 

tersebut? 

  

5.  Apakah kamu mudah memahami materi yang ada pada media tersebut?   

6.  Apakah menurut kamu gambar itu bagus dan menarik?   

7.  Apakah menurut kmu media itu bagus dan menarik?   

8.  Apakah kamu baru pertama kali melihat media tersebut?    

Materi dalam Media   

9.  Apakah kamu senang menari tarian daerah yang sesuai dengan gerakan 

hewan? 

  

10.  Apakah sekarang kamu tahu hewan apa saja yang langka di di indonesia ?   

11.  Apakah sekarang kamu tahu bagaimana cara menjaga hewan tersebut agar 

tidak punah? 

  

Keamanan Media    

12.  Apakah media yang digunakan tidak bahaya ?   

Total :   

 

Angket respon siswa bediri tentang 12 pertanyaan terkait media pembelajaran, 

pertanyaan tersebut berupa daftar checklist (√). Angket respon siswa 

menggunakan angket yang sama seperti yang dijelaskan diatas. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  ialah: 

1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif ini 

berfungsi untuk mengolah data yang sudah dihasilkan secara terstruktur dari 
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ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran serta kritik dan saran yang 

diberikan. Analisis data yang sudah dihasilkan digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki serta merivisi produk media yang dikembangkan menjadi lebih 

baik lagi. Data dalam analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik 

sebagai berikut (Sugiyono 2015:337): 

a) Pengumpulan Data (Data Collection) 

Peneliti mengumpulkan data yang berupa catatan, taggapan, kritik, 

serta sarandari validator. Penelii juga mengumpulkan data daru hasil 

wawancara. Sehingga data-data yang sudah didapatkan digunakan sebagai 

rujukan dalam pengembangan media Rare plant and animal world. 

b) Reduksi data (Deduction Data) 

Setelah mengumpulkan data, peneliti melanjutkan dengan mereduksi 

atau merangkum hasil dari data-data tersebut. Data yang diresuksi berasal 

dari data hasil wawancara dan observasi di sekolah.  

3). Penyajian data (Display Data) 

Data yang sudah dirangkum kemudian diasjikan dalam brntuk 

deskripsi secara keseluruhan. Baik itu data yang berupa masukan, 

komentar, kritik serta saran dari semua validator tentang pengembangan 

media Rare plant and animal world. 

d). Pengembilan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari semua tahap 

yang sudah dilakukan. Kesimpulan berupa data tentang pengembangan 

media Rare plant and animal world.  
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2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif dari penelitian ini dihasilkan dari nilai-nilai yang 

diberikan oleh tim ahli terhadap media ynag pembelajaran Rare plant and 

animal world dikembangkan. Teknik analisis data yang digunakan sebagai 

berikut: 

a) Analisis Data Angket Validasi Ahli 

Validitas yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran Rare plant and animal world ini bertujuan untuk 

menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan apakah 

media pembelajaran tersebut dapat digunakan sebagai salah satu media 

pembelajaran yang baik atau tidak, sehingga dapat diketahui tingkat 

kebenaran dan ketepatan media tersebut. Jawaban angket menggunakan 

skala likert, fariabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Skala likert terdiri dari 5 indikator yaitu: 

Tabel 3.9 Katagori Skala Likert 

Nilai                                                    Indikator 

Skor 1  Kurang setuju/kurang baik/kurang sesuai/kurang mudah kurang menarik. 

Skor 2  Cukup setuju/cukup baik/cukup sesuai/cukup mudah/cukup  menarik. 

Skor 3  Setuju/baik/sesuai/mudah/menarik 

Skor 4   Sangat setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat  menarik. 

Katagori Skala Likert (Sugiyono, 2010:134) 

 Persentase rata-rata tiap komponen dihitung dengan menggunakan rumus: 

    P = ∑            

          N  

 Keterangan:   

 P  = Persentase 

 ∑         = Jumlah jawaban yang diberikan responden 

 N = Total skor maksimal 
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Kriteria validasi dan tingkat pencapaian dalam pengembangan  Rare plant 

and animal world dapat disajikan dengan menggunakan konversi tingkat 

pencapaian dengan skala 5 seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.10 Interpertasi Skor Angket Validasi Media 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi  Keterangan  

1. 21-40% Kurang Baik Tidak layak, tidak valid, perlu revisi 

2.  41-60% Cukup Baik  Kurang layak, kurang valid, perlu revisi 

3.  61-80% Baik  Layak, valid, tidak perlu revisi 

4.   81-100% Sangat Baik Sangat layak, sangat valid, tidak perlu revisi 

 

           Interpertasi Skor Angket Validasi Media (Sugiyono, 2015:144 ) 

Apabila hasil mencapai angka diatas 60% maka media 

pengembangan Rare plant and animal world dikatakan sudah valid, dan 

sebaliknya apabila persentasi dibawah 60% maka media memerlukan 

revisi terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan. 

b). Analisis Data Angket Responden Siswa  

Data yang diperoleh dari hasil hasil angket responden siswa 

kemudian diolah dan dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk 

menguji respon siswa dan kelayakan tentang media pembelajaran yang 

sedang dikembangkan.jawaban dari angket respon siswa menggunakan 

skala Guttman, variable yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variable.  

Skala Guttman yang digunakan terdiri dari 2 katagori yang dibuat 

dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk checklist (√) seperti dibawah ini: 

Tabel 3.11 Katagori Penilaian Skala Guttman 

No. Jumlah Skor    Keterangan 

a.  Skor 1      Ya  

b.  Skor 0      Tidak  
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Persentase rata-rata tiap komponen dihitung menggunakan rumus, yaitu: 

P = ∑            

          X 

  Keterangan:   

 P  = Persentase 

 ∑         = Jumlah jawaban yang diberikan siswa 

 X = Total skor maksimal ideal 

 Hasil analisis dari angket respon siswa digunakan untuk 

mengetahui respon positif atau negative dari siswa yang merupakan objek 

penelitian. Kriteria validasi dan tingkat pencapaian dalam pengembangan  

Rare plant and animal world dapat disajikan dengan menggunakan 

konversi tingkat pencapaian dengan skala 5 seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.12 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi  

No  Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

a.  1 Kurang baik Kurang layak/kurang valid, perlu refisi 

b.  2 Cukup baik Cukup layak/kurang valid, perlu refisi 

3. 3 Baik  Layak/valid, tidak perlu  refisi 

4. 4 Sangat baik  Layak/valid, tidak perlu  refisi 

   Apabila hasil validasi menunjukkan angka diatas 61% maka 

pengembangan media Rare plant and animal world sudah layak 

untukditerapkan pada proses pembelajaran di kelas dan tidak memerlukan 

revisi lagi. Namun apabila hasil valudasi dibawah angka 60% maka 

sebelum media di terapkan, media Rare plant and animal world harus 

direvisi dan disempurnakan terlebih dahulu. 


