BAB III
METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. MODEL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian yang digunakan ini dengan jenis Penelitian dan
Pengembangan yang menggunakan metode atau Research and
Development (R&D).Penelitian ini dapat membantu menerapkan
sebuah permasalahan yang muncul. Sugiyono (2017:297) Metode
penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research
and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk
tersebut.Penelitian ini dapat digunakan untuk menembangkan sebuah
produk dengan menggunakan produk yang sudah ada.
Penelitian dan pengembangan pada media ini menggunakan
pendekatan model ADDIE yang memiliki singkatan Analisis, Design,
Development, Implementation and Evaluations. Pada penelitian
pengembanganadalah

suatu

proses

yang

dipakai

untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan (Setyosari,
2015:276). Pengembangan Media menggunakan model ADDIE karena
langkah yang sistematis, memiliki tahapan pengembangan dalam
merancang suatu media yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini
setiap tahapan harus melaui evaluasi sehingga setiap tahapan lebih
relevan dan efektih dalam penggunannya karena terdapat evaluasi
setiap pada tahapan. Penelitian pengembangan ini dapat menghasilkan
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sebuah produk, sehingga dapat menggunakan metode pada penelitian
dan pengembangan yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan hasil produk yang berkualitas dan relevan sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan hal diatas, penelitian pengembangan model ADDIE
akan dilakukan bertujuan untuk mengembangkan dan penerapan media
pembelajaran yang berdasarkan bentuk media mminiatur ”Kearifan
Lokal” untuk peserta didik kelas III SD. Media pembelajaran ini di
kembangkan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan
menjelaskan mengenai kebudayaan yang ada di daerah setempat. Pada
media ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam kebutuhan
sebuah media pembelajaran yang dapat membantu proses pelajar,
dengan hadirnya media ini akan menyajikan materi “pekerjaan, cuaca
dan hasil karya” pada media pembelajaran ini yang akan dikembangkan
dengan memnmgunakan proses desain produk, validitas desain, revisi
hingga sampai uji coba, dan revisi kedua, sebelum produk yang
dikembangkan ini dinyatan produk sudah selesai.
Analisis
(Analyze)

Implementasi
(Implementation)

Evaluasi
\
(Evaluations)

Perencanaan
(Design)

Pengembangan
(Development)
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3.1 Bagan Model Pengembangan ADDIE (Tegeh, 2014)
B. PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Prosedur penelitian dan pengembangan pada media berbasis
Kearifan Lokal Khas Trenggalek yaitu sebagai berikut :
1. Analisis (Analisis)
Penelitian berdasarkan observasi mendapatkan sebuah
permasalah yang muncul di SDN Bodag 1 Trenggalek yaitu pada
pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, buku pedoman
atau buku guru dan buku siswa dan pada penerapan media masih
belum sering menggunakan media pembelajaran. Analisis pada
masalah yang ada sehingga dapat memanfaatkan sebagai
pengembangan produk pada penelitian. Masalah yang muncul dari
materi dan media pada penelitian yang dilakukan. Analisis
dilakukan dengan pemilihan suatu materi yang dapat disesuaikan
berdasarkan kompetensi dasar dan indikator, sehingga dalam
menyiapkan media tidak menimbulkan kesalahan dari materi yang
akan akan dituju.
Kesimpulan diatas merupakan analisis dari kebutuhan yang
muncul yang berada di SDN Bodag 1 Trenggalek yaitu mengenai
suatu media pembelajaran. Peneliti mengembangkan suatu media
pembelajaran agar mempermudah pendidik dalam suatu penerapan
materi yang sulit dipahami. Pada kebutuhan ini dapat menerapkan
suatu media pembelajaran yang menggunakan program Tematik.
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Tematik pada media pembelajaran ini khusunya pada Tema 5
Subtema 3.

2. Perancangan (Design)
Peneliti merancang sebuah ide dalam memembantu
memecahkan sebuah permasalahan sesui sengan kebutuhan. Ide
yang dikemukakn pada peneliti yaitu membuat sebuah media
miniatur

berbasis

kearifan

Lokal.

Pengembangan

media

pembelajaran ini mengembangkan sebuah materi pembelajara.
Perangangan sebuah media ini bertujuan untuk membantu
mempermudah guru dalam suaru penerapan atau menyampaikan
materi pembelajaran mengenai tematik. Pengembangan media ini
di rancang harus sesuai dengan materi yang akan diterapakan, dan
media yang akan dibuat harus sesuai dengan kriteria media. Media
pembelajaran ini mengembangkan materi kearifan lokal khas
trenggalek yang berada di kecamatan panggul.
Tabel 3.1 Pemetaan Kearifan Lokal
Muatan
Bahasa Indonesia

Kompetensi Dasar
3.3 Menggali informasi
tentang perubahan cuaca
dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan
manusia yang disajikan
dalam bentuk lisan,
tulis, visual, dan atau
eksplorasi lingkungan.
3.4 Menyajikan hasil
penggalian
informasi
tentang
konsep
perubahan cuaca dan
pengaruhnya terhadap
kehidupan
manusia
dalam
bentuk
tulis
menggunakan kosakata

Indikator
3.3.1
Menjelaskan
informasi
tentang
perubahan cuaca dan
pengaruhnya
terhadap kehidupan
manusia
dalam
bentuk lisan.
3.3.1 Menyusun hasil
penggalian informasi
tentang
perubahan
cuaca
dan
pengaruhnya
terhadap kehidupan
manusia
dalam
bentuk tulisan.

Pemetaan
Perubahan cuaca dikaitkan
dengan cocok tanam seperti
padi, dan jagung jika musim
kemarau
petani
menanam
jagung,
apabila
penghujan
petani menanam padi. Pada
mudim kemarau petani disawah
memiliki kerajinan tangan yaitu
membuat
batu
bata
dan
gentingyang ada di trenggalek,
dan membuatan makanan khas
yang berkaitan dengan cuaca
seperti tiwul dan rengginang
makanan khas ini pembuatannya
pada cuaca panas. Pada musim
kemarau
nelayan
dapat
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baku dan kalimat efektif

mencarai ikan,sebagaian petani
juga ada yang menjadi nelayan
jika di musim kemarau
Petani dan nelayan saling
membantu dalam pekerjaannya.
Tidak hanya mereka saja tetapi
di masyarakat panggul

PPKn

3.4 Memahami makna
bersatu
dalam
keberagaman
di
lingkungan sekitar.

3.4.1
Menjelaskan
cara
menunjukkan
sikap bersatu dalam
keberagaman
di
lingkungan sekitar.

Muatan

Kompetensi Dasar

Indikator

Pemetaan

4.4 Menyajikan bentukbentuk
kebersatuan
dalam keberagaman di
lingkungan sekitar.

4.4.1 Mempraktikkan
bentuk-bentuk
kebersatuan
keberagaman dalam
lingkungan sekitar.

trenggalek
saling
bantu
membantu
dan
saling
menghargai sesama meskipun
mereka memiliki beda pendapat.
Misalanya saat warga pergi ke
pantai konang mereka saling
membantu nelayan menarik
jaring ikan tanpa di suruh.

3.5 Menjelaskan dan
melakukan penjumlahan
dan
pengurangan
pecahan
berpenyebut
sama.

3.5.1
contoh
dan
pecahan
sama.

4.5
Menyelesaikan
masalah
penjumlahan
dan
pengurangan
pecahan
berpenyebut
sama.

4.5.1
Menerapkan
penyelsaian masalah
penjumlahan
dan
pengurangan pecahan
berpenyebut sama.

Penjumlahan dan Pengurangan
diberikan permainan dengan
menarik
jaring
dengan
menangkap
ikan
bersama
kelompoknya untuk membuat
pembelajran
menjadi
menyenangkan.
Pada
soal
terdapat
penjumlahan
dan
pengurangan dengan soal hasil
tani maupun hasil nelayan

Matematika

Memberikan
penjumlahan
pengurangan
berpenyebut

(Pemetaan KD, Indikator Kearifan lokal)

Berdasarkan

hal

diatas

bahwa

perancangan

media

pembelajaran harus sesuai dengan materi yang akan diterapkan dan
media yang akan dibuat harus dilihat dari segi sisi pembuatan agar
media

efisien

dan

tidak

mudah

rusak.

Sehingga

dalam

menggunakan media bisa dipahami oleh pengguna dan tidak
mudah rusak.
3. Pengembangan (Development)
Pengembangan

ini

pengembangkan

sebuah

media

pembelajaran berbasis kearifan lokal yang diambil Tema 5. Pada
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tema 5Cuaca Sumbtema 3 Pengaruh cuaca Terhadap kehidupan
Manusiaini

mengembangkan

sebuah

media

yang

akan

dikembangkan sesuai dengan Tema serta subtema disesuaikan
dengan kedaan yang ada di daerah Trenggalek seperti tentang
pengaruh cuaca dikaitkan dengan pekerjaan yang ada contohnya
suatu pekerjaan yang ada di trenggalek seperti pembuatan karya
bata, genting yaitu mempengaruhi cuaca dalam pembuatannya.
Pada pengembangan media ini dapat memberikan sebuah materi
pada peserta didik agar mengetahui sebuah hasil karya yang
dimiliki didaerah sendiri dan bisa mengembangkannya. Setelah
peneliti mengembangkan media pembelajaran kemudia media di
ujikan ke ahli materi dan ahli media kemudia di uji kevaliditasan
mengenei produk yang dikembangkansudah sesui atau belum.
Hal ini dapat disimpulkan dengan mengembangkan sebuah
media di ambil dari Tema 5 dan juga produk di ujikan ke ahli
media dan ahli materi setelah mengetahui hasilnya dari produk
yang sudah dirancang sesuai dengan tahapan uji media.
Pengembangan media ini kemudian dapat diajarkan pada
pembelajaran tematik, mata pelajaran ini tidak hanya pada satu
pembelajaran tetapi tiga mata pelajaran yang berkaitan.
4. Implementasi (Implementation)
Pada tahap implementasi dan rancangan dan metode
menerapkan subuah produk yang sudah dirancang mengenai
pengembangan media miniatur berbasis kearifan lokal yang
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diterapkan kepada peserta didik harus sesuai dengan materi
pembelajaran yang mengambil dari Tema 5 yang diadopsi dari
materi khas Trenggalek pada pembelajaran ini tidak hanya memuat
satu mata pelajaran tetapi ada tiga mata pelajaran yang sesuai
denggan pembelajaran yang ada pada Subtema. Produk yang
dikembangkan

dilakukan

pengujian

atau

evaluasi

untuk

mengetahui produk ini bisa di gunakan secara efektif dan mudah
digunakan apa tidak untuk peserta didik.Sehingga mudah dalam
mengetahui produk yang dihasilkan dapat membantu peserta didik
dalam pembelajaran atau tidak.
5. Evaluasi (Evaluations)
Peneliti melakukan sebuah evaluasi pada pengujian produk
yang sudah diterapkan untuk mengetahui pengembangan media
miniature berbasis kearifan lokal ini peserta didik dapat
mengetahui materi yang diterapkan berjakan dengan baik. Peneliti
juga mengevaluasi hasil implementasi media yang sudah
diterapkan. Sehingga peserta didik dapat berfikir secara keartif atau
pada materi yang diterapkan peserta didik masih memiliki
kekurangan mengenai belum memahami sebuah materi yang
diterapkan, dengan ini peneliti akan memebrikan revisi mengenai
produk yang dibuat atau revisi sebuah produk.
C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Bodag 1
Trenggalek yang dilaksanakan pada penelitian awal tanggal 24 oktober
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2019 sampai dengan bulan Maret pada semester genap. Tempat
penelitian ini yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Dukuh
Pasur, Desa Bodag, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.
Penerapan media ini akan memilih di SDN Bodag 1 Trenggalek
sebagai tempat peneliatian yang didasarkan dari hasil penelitian
yangdilakukan pada saat membantu mengajar sebelum kegiatan sebuah
penelitian ini dilakukan.
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data ini dapat membantu menerapkan suatu
permasalahan sehingga dapat menciptakan suatu produk.Teknikdalam
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian menggunakan :
1. Observasi
Observasi adalah proses untuk melakukan penelitian suatu
permasalahan kemudian untuk mengubah atau menangani
sebuah permasalahan yang ada.Observasi ini dilakukan untuk
mengamati suatu proses yang kegiatan dengan mencatat suatu
objek permasalahan yang ada. Observasi yang dilakukan akan
memperoleh suatu pengetahuan dari permasalahan yang ada.
Observasi yang dilakukan yaitu di SDN Bodag 1 Trenggalek.
2. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan
data agar memperoleh informasi dengan cara bertanya secara
langsung. Wawancara yaitu pertemuan dengan satu orang atau
dua orang atau lebih agar bertukar mengenai informasi melalui
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Tanya jawab sehingga mendapatkan suatu topik informasi.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan suatu permasalahan
yang muncul sehingga juga dapat

menangani

sebuah

permasalahan yang ada.
Teknik wawancara yang akan dilakukan mendapatakan
informasi kepada Ibu Ratna Puspitaningsih, S.Pd sebagai wali
kelas III. Pada tujuanmelakukan wawancara ini untuk dapat
menganalisis sebuah kebutuhan guru dan siswa yang seiring
berhubungan dengan penerapan dalam menggunakan media
pembelajaran yang akan dilakukan di kelas III.
3. Angket
Angket adalah suatu instrument untuk mengumpulkan suatu
data. Dalam angket ini berisikan mengenai pertanyaan yang
diberikan untuk dijawab oleh respondent. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan angket validasi. Angket validasi berisikan
instrummen validasi produk yang akan diberikan ahli materi, ahli
media, guru wali kelas dan peserta didik kelas III SDN Bodag 1
Trenggaelk. Pada penguji instrument ahli materi dan media yang
mengujikan harus minimal S1, dan ahli dalam mata pelajaran
tematik sesuai dengan muatan materi.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan
untuk mengumpulkandata dari pengembangan media miniatur
berbasis kearifan lokal. Penelitian ini peneliti mengumpulkan
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data menggunakan dokumentasi dengan berupa foto, proses uji
coba produk, dan proses pembelajaran materi.
E. INSTRUMEN PENELITIAN
Instrument penelitian pada pengembangan ini akan menggunakan
beberapa tahapan dalam penelitian meliputi :
1. Pedoman Observasi
Peneliti pada Observasi menggunakan pedoman observasi
menegnai analisi pembelajaran dikelas, respon peserta didik dan
pemilihan media pembelajaran oleh guru dengan fasilitas
pendukung di dalam kelas, yang dilakukan di SDN Bodag 1
Trenggalek.
Aspek

3.2 Tabel Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal
Indikator

Pembelajaran
menggunakan media

1.
2.
3.

Respon Peserta Didik

1.
2.

Guru
dalam
menggunakan
media
pembelajaran
Media dapat memberikan motivasi semangat
pada peserta didik dalam belajar
Media dapat membatu memahami atau
mengingat suatu materi
Peserta didik terlihat aktif saat pembelajaran
menggunakan media
Peserta didik tertarik dalam menggunakan
media

2. Pedoman Wawancara
Peneliti

pada

pengembangan

melakukan

wawancara

mengenai permasalahan yang ada yang dilakukan wawancara
dengan wali kelas III SDN Bodag 1 Trenggalek. Wancara yang
dilakukan pada awal observasi.

3.3 Instrumen Pedoman wawancara awal pada guru
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Aspek

Indikator

Media dan
pembelajaran

1.
2.
3.

Media pembelajaran yang digunakan
Kesulitan pada pembelajaran yang dialami oleh
peserta didik
Pengunaan
media
pembelajaran
dalam
kemudahan pembelajaran

3.4 Instrumen Pedoman wawancara awal pada peserta
didik
Aspek

Indikator

Media dan
pembelajaran

1.
2.
3.

Respon peserta didik dalam pembelajaran
Tematik
Pembelajaran yang terpaku pada buku
Kesulitan peserta didik dalam menangkap
materi

3. Pedoman Angket
Lembar validasi instrument angket pada lembar angket
untuk mendapatkan masukan dari ahli materi dan ahli media.
Lembar angket peneliti memberikan kepada guru wali kelas III
SDN Bodag 1 Trenggalek.
3.5 Kriteria Validator
No

Bidang Keahlian

Kriteria

1.

Ahli Media

Mempunyai Ketrampilan dalam
bidan pengembangan Media,
Tingkat Pendidikan terakhir
minimal S-2

2.

Ahli Materi

Mempunyai kemampuan dalam
bidang ilmu pengetahuan dan
materi pembelajaran muatan
tematik, Tingkat Pendidikan
terakhir minimal S-2
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3.6 Lembar Validasi Ahli Materi
No

Aspek

1.
2.

Penyajian
Kurikulum

3.

Isi Materi

Diskripsi
1) Materi yang disajikan lengkap dan runtut
1) Materi
pembelajaran
disesuaikan
dengan
pembelajaran Tematik
2) Materi sesuai dengan Tema 5 Subtema 3
Pembelajaran 5
3) Materi sesuai dengan KI kelas III
4) Materi yang disajikan dalam media miniature
berbasis kearifan lokal sesuai dengan Kompetensi
Dasar dan Indikator
Tema 5 Subtema 3
Pembelajaran 5 dengan KD : Bahasa Indonesia
(3.3 dan 3.4), PPKn (3.4 dan 4.4), Matematika
(Matematika3.5 dan 4.5)
5) Materi berkonsep benar pada materi Bahasa
Indonesia, PPKn, dan Matematika saling
berkaitan.
6) Kejelasan dalam penggunaan Bahasa
7) Materi
yang
disampaikan
terdapat
inti
pembelajaran
8) Media miniature berbasis kearifan lokal disajikan
mendukung materi pembelajaran 5.

3.7 Lembar validasi Ahli Media
No

Aspek

Diskripsi

1.

Tampilan Media

2.

Media
Pembelajaran

3.

Tanggapan Media dalam
Pembelajaran

dalam

1) Media dapat dilihat dari dua sisi
2) Berbentuk timbul tiga dimensi dan
dua dimensi
3) Sesuai dengan bentuknya nyata
hanya saja diperkecil
4) Menarik dan memotivasi
5) Menyerupai benda nyata
1) Media disesuaikan materi
2) Penyajian materi sesuai dengan
materi yang benar
3) Posisi Tata letak
4) Keindahan pada media
5) Miniatur tampak nyata
1)
2)

Agar mudah digunakan
Di sesuaikan dengan karakter siswa
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3.8 Lembar Angket Validasi Respon Guru
No
1.

Aspek
Penggunaan Media

2.

Isi Media

3.

Kualitas media

1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

Diskripsi
Mudah dan aman saat digunakan
Mengamati secara langsung
Kesesuaian dengan materi
Kesesuaian media pada belajar
peserta didik
Membantu menyampaikan materi
Kesesuaian
dengan
karakter
peserta didik
Peserta didik menjadi aktif
Pembelajaran
efektif
dan
menyenangkan

3.9 Lembar Pedoman Angket Siswa
No

Aspek

Indikator

1. Motivasi Belajar

1. Menarik Perhatian Siswa
2. Menjadikan lebih semangat Siswa
1. Warna tampilan media menarik
2. Media mudah digunakan
1. Siswa tidak merasa bosan
2. pembelajaran menyenangkan
3. pembelajaran menjadi lebih aktif

2. Kemenarikan Tampilan
3. Kebermanfaatan

F. TEKNIK ANALISIS
Data pada penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif
dan kuantitatif. Teknik ini menjelaskan data yang diperoleh dari
validasi penerapan media, penerapan materi beserta respon peserta
didik dari uji coba yang dilakukan. Berikut teknik analisi data kualitatif
dan kuantitatif pada penelitian :
1. Analisis Kualitatif
Analisis

kuantitatif

ini

digunakan

sebagai

untuk

mengumpulkan informasi yang mengemukakan saran, kritikan
pada angket mengenai pengembangan suatu media dengan desain
tampilan media. Analisi dapat dikembangangkan dengan data
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kualitatif dalam membenahi suatu produk yang dikembangkan.
Adapun teknik analisis kualitatis memiliki langkah-langkah
sebagai berikut:
a) Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang diperoleh dari pengembangan
media miniatur berbasis Kearifan Lokal memperoleh dari hasil
wawancara kebutuhan, kritik dan saran diperoleh dari lembar
angket validasi media dan materi. Data hasil wawancara
berupa materi pembelajaran, media pembelajaran, dan
karakteristik peserta didik Kelas III SDN Bodag 1 Trenggalek.
b) Reduksi Data
Reduksi Data yaitu semua data atau rangkuman data yang
diambil dari hal penting seperti observasi, wawancara, dan
angket yang dilakukan di sekolah Dasar.
c) Penyajian Data
Penyatian data yang sudah ada dalam bentuk penjelasan
deskriptif, penjelasan tersebut tentang penggunaan Media
Miniatur Berbasis Kearifan Lokal.
2. Analisis Kuantitatif
Analisi Kuantitatif ini dilihat dari angket, data ini untuk
mengetahui
berdasarkan

mengeukur
mengetahui

perkembangan
kemampuan

media
peserta

yang
didik

dibuat
dan

pengetahuan peserta didik dalam materi, untuk menguji kelayakan
dan kesesuaian media yang dikembangkan. Data kuantitatif dapat
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diperoleh dari angket validasi yang didapatkan dari validasi ahli
materi, validasi ahli media, respon guru kelas III dan respon peserta
didik. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dari validasi sebagai
berikut:
a. Analisi validasi angket ahli materi, ahli media, serta respon guru
dan peserta didik
Pengembangan media miniature berbasis kearifan lokal
pada tahap validasi ahli dapat diperoleh hasil dari penguji untuk
mengevaluasi produk media yang dihasilkan sesuai dengan
Kompetensi

Dasar

dan

Indikator

yang

digunakan

dalam

pembelajaran. Analisis data sangat berhubungan erat dengan
rumusan masalah yang dituju menarik kesimpulan dari data hasil
penelitian (Sugiyono, 2014:335). Berdasarkan hal ini dapat
digunakan dalam mengukur kevalidan sebagai berikut :
3.10 Tabel Skala Likert untuk kevalidan Angket
No
1.
2.
3.
4.
5.

Score
Score 5
Score 4
Score 3
Score 2
Score 1

Keterangan
Sangat Baik, Sangat Setuju
Baik, setuju
Cukup Baik, cukup setuju
Kurang baik, kurang setuju
Sangat kurang baik, tidak setuju

(Sumber : Sugiyono, 2017:135)
Analisi data respon pada peserta didik menggunakam skala
Guttman, sebagai berikut:
3.11 Tabel Skala Guttman
Jawaban
YA
TIDAK

(Sumber : Ridwan, 2015:17)

Skor/Nilai
1
0
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Data yangdiperoleh dari hasil kevalidan angket dan kuantitatif
menegenai pengembangan media Miniatur berbasis Kearifan Lokal
dengan menggunakan rumus deskriptif presentase, sebagai berikut:
𝑓

P= ×100%
𝑁

(Arikunto, 2014:82)

Keterangan : P = hasil akhir dalam prosentase
f = Skor yang diperoleh
N = Skor yang diharapkan

Setelah mendapatkan hasil dari prosentase rumus diatas, peneliti
dapat mengetahui atau meletakkan hasil dari prosentase dari nilai
validasi produk ke table kriteria validasi, sebagai berikut tabel
kriteria validitas Ahli :
3.12 Tabel Kriteria Validitas Ahli
No
1.
2.
3.
4.
5

Tingkat Pencapaian (%)
81% -100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40 %
0-20%

Kualifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baaik
Sangat Kurang Baik

Keterangan
Sangat layak, tidak perlu direvisi
Layak, tidak perlu direvisi
Kurang layak,perlu revisi
Tidak layak, perlu direvisi
Sangat Tidak Layak, perlu direvisi

(Sumber : Arikunto 2014:37)

b. Analisis Pengembangan Media Miniatur
Untuk mengetahui pengembangan media miniature dapat
diketahui dengan melakukan analisi dari data presentasi hasil dari

51

validasi

angket

untuk

mengetahui

efektivitasnya

media

pembelajaran yang telah dikembangkan. Penelitian dalam bentuk
angket ini untuk mengetahui kevaliditasan pengenai media yang
dikembangkan yaitu media miniature berbasis kearifan Lokal.
Berdarkan hasil prosentase diatas dapat di tentukan dengan
meletakkan hasil pada tabel dibawah ini mengenai hasil dari
pengembangan media, sebagai berikut :

3.13 Tabel Kriteria Validitas Ahli
No
1.
2.
3.
4.
5

Tingkat Pencapaian (%)
81% -100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40 %
0-20%

(Sumber : Arikunto 2014:37)

Kualifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baaik
Sangat Kurang Baik

Keterangan
Sangat layak, tidak perlu direvisi
Layak, tidak perlu direvisi
Kurang layak,perlu revisi
Tidak layak, perlu direvisi
Sangat Tidak Layak, perlu direvisi

