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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

Pengembangan media papan mengeja ditujukan untuk membantu siswa 

yang kurang mampu dalam membaca permulaan. Peneliti ingin membantu guru 

dalam menyampaikan materi membaca permulaan  yang diperuntukkan bagi 

siswa kelas 1 SD. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa papan yang 

terdapat huruf alfabet, tempat untuk merangkai kata dan kotak untuk menulis. 

Pengembangan dilakukan untuk mengetahui kevalidan, kemenarikan dan 

keefektifan terhadap media yang dikembangkan.  

Tabel 3.1 Alat ukur pengembangan 
No Teknik analisis Alat Ukur 

1 Anget validasi ahli Kevalidan 

2 Angket respon siswa Kemenarikan 

3 Lembar soal Keefektifan 

Peneliti menggunakan penelitian Research dan Development (R&D) yang 

berorientasi pada produk dalam bidang pendidikan. Jenis penelitian dan 

pengembangan adalah jenis penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji produk tersebut. Produk yang dikembangkan akan di uji coba dan setiap 

uji coba akan diakan evaluasi. Pembahasan secara rinci akan dibahas dibawah ini 

sebagai berikut. 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Model pengembangan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

model pengembangan ASSURE (Analyze lerner characteistics, State
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 performance objectives, Select methods, media and materials, Utilize 

materials, Require learner paeticipation, Evaluate and revise). Pada metode 

ini menghasilkan sebuah produk berbentuk media pembelajaran yang 

berorientasi dikelas.  Peneliti memilih model pengembangan ASSURE karena 

memiliki keunggulan mengutamakan partisipasi belajar dalam kelompok 

kecil maupun besar, komponen lebih banyak dari model pengembangan 

lainnya, menjadikan pendidik aktif untuk menemukan dan memanfaatkan 

media secara optimal, berfokus pada perencanaan penggunaan media di kelas 

secara aktual. Menurut Smaldino, dkk (2011:111) model ASSURE 

menggabungkan semua kegiatan instruksional, mulai dari merancang 

kegiatan yang baik diawali dengan timbulya minat siswa kemudian 

menyajikan materi baru, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dengan adanya umpan balik, memberikan nilai dan evaluasi yang relevan. 

Model penelitian yang lebih efektif dikarenakan prosedur setiap langkah yang 

akan dilalui selalu terdapat proses evaluasi atau perbaikan untuk mendukung 

produk. Memberikan peluang untuk melakukan perbaikan pada setiap tahap. 

Menurut Heinich (2002:54) model ASSURE terdiri dari 6 langkah : (1) 

Analyze Learner, (2) State Standart and Objectives, (3) Select Strategies, 

Technology, Media and Materials, (4) Utilize Technology, Media and 

Materials, (5) Require Learner Participation, (6) Evaluate and Revise.  
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Gambar 3.1 ASSURE 

(Heinich 2002:54) 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Pada prosedur penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa tahap 

sebagai berikut : 

1. Analyze Learner (menganalisis peserta didik) 

Tahap awal yang dilakukan pada penelitian model ASSURE 

yaitu analisis peserta didik. Menurut Budi (2014:43) pada tahap ini 

melakukan analisis terhadap kebutuhan belajar untuk mendapatkan 

hasil belajar secara maksimal. Analisis yang dilakukan meliputi 

karakteristik umum seperti jenis kelamin, umur, kemampuan awal, 

dan gaya belajar. Pengumpulan informasi yang diperoleh peneliti 

untuk mengembangkan media papan mengeja untuk siswa kelas 1 di 

SDN Torongrejo 01 Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang. Analisis 

kebutuhan siswa yang akan dicapai dengan kualitas belajar setelah 

menggunakan produk pengembangan. Rata-rata siswa kelas 1 SD 

berusia 6-7 tahun sehingga membutuhkan media yang konkret. 

Karakteristik siswa yang dapat dilihat melalui proses belajar mengajar 
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dikelas serta gaya belajar bagaimana siswa berinteraksi dan merespon 

materi pembelajaran. Peneliti juga melakukan analisis pada sarana dan 

prasarana yang terdapat pada sekolah tersebut yang bertujuan untuk 

memberikan saran pada pengembangan media yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. State Objectives (perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran) 

Peneliti merumuskan tujuan pembelajaran memperhatikan 

dasar strategi dan memilih media yang tepat. Tujuan pembelajaran 

mengandung unsur ABCD yaitu Audience (sasaran), Behavior 

(kemampuan yang hendak dicapai), Condition (kondisi dalam 

mempelajari sesuatu), Degree (penguasaan ketrampilan baru). Peneliti 

perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran untuk memberikan 

penilaian, mengevaluasi keefektifan keberhasilan proses pembelajaran 

dan mampu dijadikan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar.  

3. Select Strategies, Technology, Media, Materials (memilih metode, 

media dan bahan ajar)  

Pemilihan metode, media dan bahan ajar digunakan untuk 

menghasilkan pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran 

disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Pemilihan 

metode di sesuaikan dengan kebutuhan.  Media yang digunakan sesuai 

dengan bahan ajar yang berlaku yaitu peneliti menggunakan media 

papan mengeja. Pada tahap ini peneliti melakukan pengembangan 

berupa pencarian dan pengumpulan segala sumber yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan materi, pembuatan tabel-tabel pendukung dan 
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menyusun instrumen evaluasi. Peneliti mengembangkan sebuah 

produk media visual yang berupa papan. Memberikan kelebihan 

berupa papan alfabetis, gambar-gambar yang beragam, kartu huruf  

dan sebuah tempat untuk menulis kata yang sudah di eja nya. Media 

papan mengeja yang dikembangkan akan dilakukan validasi oleh dua 

ahli validator yaitu ahli media pembelajaran dan ahli materi.  

4. Utilize Media and Materials (penggunaan media dan bahan ajar)  

Produk yang sudah dipilih oleh peneliti dan diuji kevalidannya 

akan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

produk. Uji coba produk dilakukan secara rill untuk memperoleh 

tingkat kevalidan. Uji coba dilakukan di SDN Torongrejo 01 Batu dan 

di SDN 1 Sumbersari 1 Malang pada siswa kelas 1 SD. Produk media 

papan mengeja yang sudah diuji kevalidan oleh para ahli validator 

akan di implementasikan pada siswa kelas 1 SDN Torongrejo 01 Batu 

dan SDN Sumbersari 1 Malang. 

5. Require Learner Participation (partisipasi siswa terhadap media) 

Setelah tahap pengunaan media pembelajaran yang digunakan 

oleh siswa, pada tahap ini siswa dapat mempraktikkan ketrampilan 

yang mendorong kearah pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa kelas 

1 SDN Torongrejo 01 Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang menerima 

umpan balik  seperti mempraktikkan ejaan dan kosa kata dengan baik 

dan benar. Berpartisipasi aktif terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. Keterlibatan siswa terhadap media PANJA (papan 

mengeja) yaitu ketika siswa mengaplikasikan media tersebut. Siswa 
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menyusun huruf yang terdapat pada media untuk proses mengeja, 

serta membaca kata yang sudah di eja dan menuliskan kata yang 

sudah dieja. Partisipasi siswa juga dapat dilihat dari hasil angket 

respon siswa yang digunakan untuk mengetahui kemenarikan media 

PANJA (papan mengeja). 

6. Evaluate and Revisi (penilaian dan perbaikan) 

Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi secara formatif dan 

sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada 

setiap tahapan untuk penyempurnaan produk. Evaluasi sumatif 

dilakukan pada akhir program untuk mengetahui pengaruh hasil 

belajar serta kualitas pembelajaran. Evaluasi sumatif digunakan untuk 

mengetahui keefektifan media PANJA (papan mengeja). Revisi 

dilakukan untuk menunjukkan kekurangan pada bidang tertentu yang 

dapat dilakukan perbaikan.  

 

C. Tempat & Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan di SDN 

Torongrejo 01 Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang. Pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan pada bulan Maret tahun ajaran 2018/2019. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan di SDN Torongrejo 01 Batu pada 

tanggal 14 Desember 2017. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik serta kendala yang dialami siswa pada saat pembelajaran 

membaca permulaan. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif 

yaitu teknik mengamati seluruh kegiatan dilakukan guru namun 

peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti mengamati 

proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru didalam kelas 

serta sarana dan prasarana yang dipakai. Tujuan observasi adalah 

untuk mengetahui kebutuhan siswa dan pentingnya dilakukan 

pengembangan media pembelajaran papan  mengeja untuk siswa yang 

kesulitan dalam membaca permulaan.  

2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan kepada guru kelas 1 SDN 

Torongrejo 01 Batu untuk memperoleh data kualitatif.  Peneliti 

menggunakan teknik wawancara secara langsung dan terstuktur 

kepada guru mengenai kondisi awal siswa, tanggapan, saran terhadap 

media yang dikembangkan. 

3. Angket  

Angket ditujukan pada subjek uji coba untuk mengumpulkan 

data yang lebih efisien dan efektif. Tujuan angket yaitu mengetahui 

tanggapan dari ahli media pembelajaran, ahli materi mengenai 

kevalidan media yang dikembangkan. Angket juga diberikan kepada 
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siswa mengenai ketertarikan siswa terhadap media PANJA (papan 

mengeja). Skor yang diperoleh sebagai alat ukur bahan pengembangan 

produk lebih lanjut.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan dokumen-

dokumen yang dapat dijadikan bukti berupa foto-foto kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Torongrejo 01 Batu dan SDN 

1 Sumbersari Malang. 

5. Tes  

Tes merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur 

ketrampilan atau pengetahuan siswa. Berisikan serangkaian latihan 

yang diberikan dan dijawab oleh siswa. Alat ukur yang diperlukan 

untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menggunakan media 

PANJA (Papan Mengeja) yaitu melalui tes membaca permulaan. Tes 

yang diberikan meliputi soal evaluasi yang bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan siswa serta mengetahui keefektifan media PANJA 

(papan mengeja). 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu teknik 

mengamati seluruh kegiatan dilakukan guru namun peneliti tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan instrumen observasi 

menggunakan observasi tersruktur dimana peneliti merancang secara 
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sistematis, tentang variabel apa yang diamati serta kapan dan dimana 

tempatnya. Observasi yang dilakukan dengan mengamati langsung 

terhadap proses pembelajaran berlangsung di SDN Torongrejo 01 

Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang. Kondisi nyata yang terjadi 

didalam kelas serta penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan. 

Tabel 3.2 Instrumen Observasi 

No Kategori Butir 

1 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran membaca permulaan 1 

2 Materi sesuai dengan kompetensi dan indikator 2 

3 Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 3 

4 Materi mudah dipahami 4 

5 Penggunaan media memudahkan siswa dalam belajar mengeja 5 

6 Penyajian media PANJA menarik perhatian siswa 6 

7 Media yang digunakan bersifat tahan lama 7 

8 Media PANJA mudah dioperasikan 8 

9 Desain media PANJA sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 SD 9 

10 Siswa aktif untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media PANJA 10 

 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik 

secara langsung dan terstruktur. Peneliti berhadapan secara langsung 

dengan guru dan siswa kelas 1 SDN Torongrejo 01 Batu dan  SDN 

Sumbersari 1 Malang. Peneliti menyiapkan beberapa instrumen 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban responden. 

Wawancara digunakan untuk melihat tanggapan guru terhadap media 

yang telah dikembangkan dan diterapkan dikelas.  

Tabel 3.3 Instrumen Wawancara 

No Daftar Pertanyaan Butir 

1 Tampilan media pembelajaran menarik 1 

2 Media PANJA (papan mengeja) tidak membuat pembelajaran mengeja 

menjadi membosankan 

2 

3 Media mempermudah dalam menghafalkan huruf 3 
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4 Dengan adanya gambar memudahkan untuk mengeja huruf 4 

5 Penyajian materi mudah dipahami 5 

6 Termotivasi untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media   6 

7 Menumbuhkan semangat dalam pembelajaran mengeja 7 

8 Media mendukung untuk menguasai pembelajaran mengeja 8 

9 Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca 9 

10 Media mudah dioperasikan 10 

 

3. Pedoman Angket  

Pengambilan instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan pengumpulan angket. Angket merupakan alat untuk mencatat 

data atau informasi, pendapat dan saran yang diperlukan dalam 

penelitian pengembangan. Pengumpulan data berupa angket validasi 

yang diisi oleh para ahli validator dan angket respon siswa. 

Penggunaan angket kepada ahli validator untuk menilai dan 

memberikan saran untuk pengembangan media papan mengeja. 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa ketika  

menggunakan media PANJA (papan mengeja). Hasil yang didapatkan 

dari keseluruhan angket ini digunakan sebagai kevalidan dan 

kemenarikan produk media PANJA (papan mengeja). 

Tabel 3.4 Kisi kisi Kriteria Ahli Validasi 

No Bidang Keahlian Kriteria 
Subjek Uji 

Coba Ahli 

1 Dosen ahli media 

pembelajaran 

1. Memiliki keterampilan di bidang 

media pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun 

Subjek I 

2 Dosen ahli materi 1. Memiliki kemampuan dan 

pengetahuan di bidang pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 5 tahun 

Subjek II 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Uji Validasi 

No Keterangan Indikator Deskriptor  Butir  

1  Ahli media 

pembelajaran 

a. Kualitas 

tampilan 

  

1. Tampilan media menarik 

2. Kesesuaian ukuran media 

3. Media aman untuk digunakan 

siswa 

4. Media dapat digunaan dalam 

jangka waktu panjang  (tahan 

lama) 

5. Kombinasi perwarnaan media 

menarik 

6. Kesesuaian penyajian gambar dan 

materi yang dibahas 

7. Konsep materi benar 

8. Kesederhanaan bentuk media  

1-8 

 

  b. Kelengkapan  9. Media berisi cara penggunaan  

10. Semua alat yang digunakan dapat 

dioperasikan 

9-10 

2 Ahli materi a. Kesesuaian 

Materi  

  

1. Media sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku 

2. Isi materi sesuai dengan 

Kompetensi Inti 

3. Isi materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 

4. Isi materi sesuai dengan indikator 

dan tujuan pembelajaran 

1-4 

 

  b. Pembelajara

n  

5. Media membantu siswa dalam 

memahami materi mengeja 

6. Media mendorong siswa untuk 

mendapatkan jawaban yang benar 

7. Media pembelajaran membuat 

siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran 

8. Siswa mudah untuk 

mengoperasikan media PANJA 

(papan mengeja) 

5-8 

  c. Interaksi  9. Media memberikan kesempatan 

siswa untuk belajar secara 

langsung 

10. Media mampu menarik perhatian 

siswa 

9-10 

  

Tabel 3.6 Kisi-kisi Respon Siswa 

No. Aspek Penilaian Indikator Butir 

1 Penggunaan Media 1. Media mudah digunakan 

2. Petunjuk penggunaan media jelas 

1-2 

2 Isi 3. Media dapat digunakan untuk 

menghafal huruf 

4. Media membantu dalam mengeja 

huruf 

3-4 
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3 Reaksi Pengguna 5. Senang menggunakan media dalam 

pembelajaran 

6. Media yang digunakan 

menimbilkan keinginan untuk 

belajar mengeja 

7. Bersemangat untuk belajar jika 

pembelajaran menggunakan media 

8. Mudah untuk memahami cara 

mengeja jika menggunakan media 

9. Ketertarikan dengan bentuk media 

10. Ketertarikan dengan gambar media 

5-10 

 

4.  Lembar Soal 

Lembar soal yang diberikan berupa soal evaluasi yang 

diberikan setelah menggunakan media PANJA (papan mengeja). 

Tujuannya untuk mengukur keberhasilan siswa serta mengetahui 

keefektifan media PANJA (papan mengeja). Peneliti membuat lembar 

soal untuk materi membaca permulaan dalam bentuk kata-kata yang 

sederhana sesuai standar kompetensi pembelajaran. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Penilaian Membaca Permulaan 

No. Aspek Kemampuan Indikator Butir 

1 Membaca simbol alfabetis a. Simbol huruf vokal 

b. Simbol huruf konsonan 

1-2 

2 Membaca suku kata berpola a. Membaca suku kata 

berpola KVK 

(konsonan-vokal-

konsonan) 

b. Membaca suku kata 

berpola KV-KV 

(konsonan-vokal 

konsonan-vokal) 

c. Membaca suku kata 

berpola KVK-KVK 

(konsonan-vokal-

konsonan-konsonan-

vokal-konsonan) 

3-5 

3 Membaca kata a. Membaca kata benda 

b. Membaca kata kerja 

6-7 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisisi data digunakan setelah melalui tahap pengumpulan data yang 

diperoleh dari seluruh responden. Peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Berikut penjelasan mengenai 

teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti : 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru kelas 1 

SDN Torongrejo 1 Batu dan SDN Sumbersari 1 Malang. Saran dari 

validator dapat digunakan untuk memperbaiki produk yang 

dikembangkan. Peneliti melakukan revisi terhadap produk sesuai 

kritik dan saran dari validator. Proses revisi secara rinci menyajikan 

tahapan-tahapan berdasarkan uji coba yang telah dilakukan. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh berdasarkan penilaian dari angket 

validator dan angket respon siswa berupa angka yang dijelaskan 

secara deskriptif. Pengolahan data digunakan untuk mengetahui 

kevalidan dan kemenarikan media yang dikembangkan. Data yang 

dibuat oleh peneliti dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Analisis data angket validasi ahli 

Mengukur kevalidan desain media berdasarkan 

tampilan dan kelengkapan pada media PANJA (papan 

mengeja). Mengukur kevalidan materi pada pengembangan 
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media papan mengeja berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Hasil angket validasi ahli 

menggunakan skala likert dan variabel diukur serta dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Skor yang dimuat yaitu 1 sampai 5. 

Skor yang dianalisis oleh peneliti akan dipresentasikan. 

Menurut Sugiyono (2015: 137) presentase validasi para ahli 

rata-rata setiap komponen dihitung menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

P  = Perolehan peresentase validator (hasil dibulatkan sampai  

mencapai bilangan bulat ) 

∑x =  Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N    =  Jumlah skor ideal 

Tabel 3.8 Kualitas Tingat Pencapaian 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21 – 40 % Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5  < 20 % Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Sugiyono 2015:137) 

b. Analisis data angket respon siswa 

Peneliti melakukan pengukuran kepada siswa yang 

menggunakan media PANJA (papan mengeja) untuk 

menghasilkan data yang akurat. Hasil analisis data respon 

angket digunakan untuk mengetahui kemenarikan media yang 

dikembangkan. Skala pengukuran yang digunakan yaitu 
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Guttman yang merupakan skala pengukuran yang digunakan 

untuk mengambil keputusan berdasarkan jawaban yang tegas, 

yaitu ya atau tidak (Sugiyono, 2010:134). Peneliti menetapkan 

nilai pada setiap butir jawaban yaitu Ya = 1, Tidak = 0. Skor 

yang dianalisis oleh peneliti akan dipresentasikan. Menurut 

Sugiyono (2015: 137) presentase validasi para ahli rata-rata 

setiap komponen dihitung menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

P  = Perolehan peresentase validator (hasil dibulatkan sampai  

mencapai bilangan bulat ) 

∑x =  Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N    =  Jumlah skor ideal 

Tabel 3.9 Kualitas Tingkat Pencapaian 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81 – 100 % Sangat Baik Sangat menarik 

2 61 – 80 % Baik Menarik 

3 41 – 60 % Cukup Kurang menarik 

4 21 – 40 % Kurang Baik Tidak menarik 

5  < 20 % Sangat Kurang Baik Sangat tidak menarik 

(Sugiyono 2015:137) 

c. Analisis data lembar soal 

Peneliti menggunakan pengumpulan data berupa pretes 

dan postes yang diberikan kepada siswa agar data yang 

diperoleh secara maksimal. Lembar soal digunakan untuk 

mengukur keefektifan penggunaan media PANJA (papan 

mengeja). Penilaian yang dihasilkan menjadi alat ukur dalam 
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penggunaan media PANJA (papan mengeja), mengetahui 

kemajuan perkembangan siswa pada materi membaca 

permulaan. Skala likret yang digunakan mempunyai skor 1 

sampai 5. Menurut Sugiyono (2015: 137) presentase validasi 

para ahli rata-rata setiap komponen dihitung menggunakan 

rumus : 

 

Keterangan : 

P  = Perolehan peresentase validator (hasil dibulatkan sampai  

mencapai bilangan bulat ) 

∑x =  Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N    =  Jumlah skor ideal 

Tabel 3.10 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan  

1 81 – 100 % Sangat Baik Sangat Baik 

2 61 – 80 % Baik Baik 

3 41 – 60 % Cukup Cukup 

4 21 – 40 % Kurang Baik Kurang Baik 

5  < 20 % Sangat Kurang Baik Sangat Kurang Baik 

(Sugiyono 2015:137) 


