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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian Tahap I 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

penelitian lapangan (field research) agar data yang didapat relevan. 

Dalam penelitian morfologi dimulai dengan melakukan survei di 

lapangan. Survei pada dasarnya ditunjukan untuk mengetahui kondisi 

yang ada di lokasi penelitian guna identifikasi Tanaman Parijoto. 

Pengamatan karakeristik morfologi dengan mengambil sampel satu 

tanaman. Variabel-variabel yang diamati pada penelitian morfologi 

Tanaman Parijoto (Medinilla speciosa Blume) didasarkan pada 

morfologi tanaman yang dinyatakan oleh Gembong Tjitrosoepomo. 

Sedangkan  review  tentang  fitokimia Tanaman Parijoto (Medinilla 

speciosa Blume) dilakukan dengan kajian pustaka dari hasil publikasi 

pada beberapa jurnal. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019. 

Pengambilan akar, batang, daun,  bunga, dan buah Parijoto sebagai 

sampel dan bahan penelitian dilakukan di kawasan Wisata Edukasi 

Kampoeng Toga Turi Putih Herbs Desa Kebonagung, Tanaman 

Parijoto sering dimanfaatkan sebagai obat penyubur kandungan oleh
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 masyarakat Desa Kebonagung. Alat dan bahan yang diperlukan pada 

kajian morfologi Tanaman Parijoto antara lain : 

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

 

NO. Alat dan Bahan Jumlah 

1. Penggaris 1 buah 

2. Gunting 1 buah 

3. Cutter  1 buah 

4. Pisau  1 buah 

5. Tussue  1 buah 

6. Kantong Plastik 1 buah 

7. Kamera 1 buah 

8. Kertas Putih 1 buah 

9. Alat Tulis 1 buah 

10. Instrumen Pengamatan 

Morfologi 

1 buah 

11. Tanaman Parijoto 1 buah 

12. Buku Morfologi Tumbuhan 1 buah 

13. Buku Petunjuk Praktikum 

Morfologi Tumbuhan 

1 buah 

14. Buku Taksonomi Tumbuhan 1 buah 

 15. Meteran 1 Buah 

 

Dalam proses penelitian ini, peneliti menyusun langkah kerja 

sebagai bentuk perencanaan agar proses penelitian berjalan sesuai alur 

yang ditentukan. Langkah-langkah dalam proses penelitian ini antara 

lain. 

a. Menyiapkan alat dan bahan. 

b. Mengamati karakter vegetatif (daun, batang, akar) dan karakter 

generatif (bunga, buah, biji). 

c. Karakterisasi morfologi Tanaman Parijoto dengan alat dan bahan 

yang sudah disiapkan serta menggunakan referensi pokok buku 

Morfologi Tumbuhan karya Gembong Tjitrosoepomo (2009). 
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d. Melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan karakter 

morfologi menurut Tjitrosoepomo dan karakter tambahan lainnya. 

e. Mengambil sampel pada bagian tanaman yang memerlukan 

pengamatan dilaboratorium. 

f. Sampel Bunga Parijoto diamati di bawah mikroskop binokuler di 

laboratorium IAIN Tulungagung kemudian diambil gambar dan 

dilakukan pencatatan. 

g. Melakukan kajian fitokimia Tanaman Parijoto dengan kajian 

pustaka dari hasil publikasi pada beberapa jurnal penelitian di 

laboratorium IAIN Tulungagung. 

 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian mengenai morfologi dan review 

fitokimia Tanaman Parijoto ini adalah 6 (enam) Tanaman Parijoto 

(Medinilla speciosa Blume)  yang ada di Kampoeng Toga Turi Putih 

Herbs Desa Kebonagung. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) 

Tanaman Parijoto (Medinilla speciosa Blume) yang ada di Kampoeng 

Toga Turi Putih Herbs Desa Kebonagung dengan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan atas 

pertimbangan fokus tujuan tertentu, tidak berdasarkan random, strata 

atau daerah. Pengambilan sampel yaitu tanaman yang lengkap mulai 
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dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji sesuai kebutuhan 

penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. “Angket 

atau kuesioner sering disebut dengan pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan ditulis oleh 

responden”.
33

 Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan 

analisa kebutuhan (need assesment). Peneliti menyebarkan angket 

kepada 25 wisatawan secara acak. Lihat Lampiran 1. 

b. Observasi 

“Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap obyek peneliti”.
34

 Tahap 

pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan dan lokasi 

untuk memilih dalam pengambilan sampel Tanaman Parijoto 

(Medinilla speciosa Blume) dengan pengambilan secara sengaja 

dengan mempertimbangkan lokasi tersebut terdapat Tanaman 

                                                             
33

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode ... hal.45 
34

 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2010), hlm. 96  
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Parijoto (Medinilla speciosa Blume) sebagai salah satu ikon Wisata 

Edukasi Kampoeng Toga Turi Putih Herbs Desa Kebonagung. 

c. Dokumentasi 

Data dicatat meliputi deskripsi dan tabel morfologi 

Medinilla speciosa Blume. Dokumentasi berupa foto terkait 

dengan penelitian Medinilla speciosa Blume di kawasan Wisata 

Edukasi Kampoeng Toga Turi Putih Herbs Desa Kebonagung. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi. Lembar 

observasi berisi mengenai karakteristik morfologi Tanaman Parijoto. 

Instrumen penelitian ini telah divalidasi secara teoritik, yaitu dengan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Hasil validasi instumen ini 

selanjutnya siap digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

Adapun instrumen penelitian dapat dilihat paad tabel berikut : 

Tabel 3.2 Instrumen Data Pengamatan Karakteristik Morfologi Tanaman 

Parijoto (Medinilla speciosa Blume) 

 

Data Pengambilan Sampel Medinilla speciosa Blume 

Nama Tumbuhan  

Perawakan  

Waktu Pengambilan  

Lokasi Pengambilan  

Peneliti  

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengamatan Akar 

 

Kode Aspek Pengamatan Medinilla speciosa Blume 

A1 Sistem Perakaran   

A2 Tipe Akar Berdasarkan Cabang 

dan Bentuknya 
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A3 Ciri Lain dari Akar   

 

 

Tabel 3.4 Instrumen Pengamatan Batang 

 

Kode Aspek Pengamatan Medinilla speciosa Blume 

B1 Terna/Berkayu   

B2 Di atas tanah/Di dalam tanah  

B3 Berbatang Jelas/Tidak Jelas   

B4 Bentuk Batang  

B5 Permukaan Batang   

B6  Arah Tumbuh Batang  

B7 Bercabang/Tidak Bercabang  

B8 Macam Percabangan Batang  

B9 Arah Tumbuh Cabang  

B10 Ciri-ciri lain Batang  

 

 

Tabel 3.5 Instrumen Pengamatan Daun 

 

Kode Medinilla speciosa Blume Medinilla speciosa Blume 

C1 Jumlah Daun dalam setisp Nodus 

Batang 

 

C2 Letak Daun  

C3 Kondisi Stipula (Melekat/Luruh)  

C4 Daun Tunggal/Majemuk  

C5 Daun 

Lengkap/Bertangkai/berpelepah/d

uduk 

 

C6 Kelengkapan Daun   

C7 Bentuk Helaian Daun   

C8 Tepi Daun   

C9 Pangkal Daun   

C10 Ujung Daun   

C11 Permukaan Daun   

C12 Tulang Daun   

C13 Urat Daun   

C14 Tekstur Daun   

C15 Ciri-ciri lain Daun  

 

Tabel 3.6 Instrumen Pengamatan Bunga 

 

Kode Aspek Pengamatan Medinilla speciosa Blume 

D1.1 Letak Perbungaan   

D1.2 Tipe Perbungaan   

D1.3 Tipe Bunga Majemuk Tak  
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Terbatas  

D1.4 Bagian Perbungaan   

D2.1 Letak Bunga   

D2.2 Keberadaan Brakte dan Brakteola   

D2.3 Bagian Bunga (duduk/bertangkai)   

D2.4 Bunga Lengkap/Tidak Lengkap  

D2.5 Kelengkapan Bunga   

D2.6 Simetri Bunga   

D2.7 Kelamin Bunga   

D2.8 Letak Bagian Bunga  terhadap 

Dasar Bunga  

 

D2.9 Letak Bagian Bunga terhadap 

Bagian Bunga Lain  

 

D2.10 Warna Bunga   

D3.1 Bentuk Dasar Bunga   

D3.2 Ada Kelenjar/Tidak  

D4.1 Jumlah  Daun Kelopak   

D4.2 Susunan Kelopak   

D4.2 Bentuk Kelopak 

Aktinomorf/Zigonomorf 

 

D4.4 Ciri Kelopak Lain   

D5.1 Jumlah Daun Korola/Mahkota   

D5.2 Susunan Mahkota   

D5.3 Bentuk Mahkota   

D5.4 Warna Mahkota   

D5.5 Ciri Mahkota Lain   

D6.1 Jumlah Stamen/ Benang Sari  

D6.2 Susunan Tangkai Sari  

D6.3 Ruang Sari/Teka  

D6.4 Ciri Lain Benang Sari   

D7.1 Jumlah Tangkai Putik  

D7.2 Jumlah Kepala Putik  

D7.3 Ciri Khusus Putik  

D8.1 Ciri-ciri lain Bunga  

 

Tabel 3.7 Instrumen Pengamatan Buah 

 

Kode Aspek Pengamatan Medinilla speciosa Blume 

E1 Buah Sejati/Semu  

E2 Buah Tunggal/ Majemuk/ 

Berganda 

 

E3 Karakteristik Buah Sejati  

E4 Ciri-ciri lan Buah  

 

Tabel 3.8 Instrumen Pengamatan Biji 

 

Kode  Aspek Pengamatan Medinilla speciosa Blume 
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F1 Bentuk Biji   

F3 Endosperm    

F4 Embrio    

F5 Ciri-ciri lain Biji  

 

5. Analisis Data 

“Analisis data menurut Patton adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

yang disarankan oleh data”.
35

  Teknik analisis data pada penelitian ini 

yaitu dengan cara mengumpulkan data lewat instrumen yang telah 

dibahas dalam instrumen pengumpulan data yang selanjutnya 

dikerjakan sesuai dengan prosedur.  

Data morfologis disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil 

pengamatan morfologi di lapang berdasarkan Buku Morfologi 

Tumbuhan karya Gembong Tjitrosoepomo (2009). Sedangkan kajian 

fitokimia dianalisis secara deskriptif berdasarkan kajian dari berberapa 

jurnal penelitian. 

 

 

B. Metode Penelitian Tahap II 

1. Perencanaan Desain Produk 

Peneliti akan mendeskripsikan rancangan dari hasil yang 

diharapkan dalam penelitian ini, antara lan : 

                                                             
35

 Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), hal. 280 
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1. Media belajar biologi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 

media pembelajaran yang tergolong dalam jenis bahan cetak, yaitu 

booklet. 

2. Media ini dikembangkan berdasarkan hasil dari analisa kebutuhan 

yang dilakukan oleh peneliti. 

3. Bagian-bagian dari booklet antara lain halaman sampul depan, kata 

pegantar, daftar isi, pendahuluan, isi, glosarium, biografi penulis, 

daftar pustaka, dan sampul belakang. 

4. Isi dari booklet ini berupa Morfologi dalam Al-Qur’an, Morfologi 

Akar, Morfologi Batang, Morfologi Daun, Morfologi Bunga, 

Morfologi Buah, Morfologi Biji, Tumbuhan Sebagai Obat dalam 

Al-Qur’an, Fitokimia Tanaman Parijoto (Medinilla speciosa 

Blume), Pembuatan sirup Parijoto. 

5. Booklet akan disertai dengan gambar dari dokumen pribadi agar 

pembaca lebih tertarik serta terdapat beberapa sketsa agar pembaca 

lebih mudah dalam memahami isi materi. 

6. Booklet di tulis dengan format dua kolom dalam satu halaman 

dengan ukuran font huruf 14. 

7. Booklet ini dicetak dengan menggunakan kertas HVS. 

8. Ukuran booklet ini adalah kertas A5 (14,8 cm x 21,0 cm). 

9. Media ini akan dicetak full color. 

10. Media yang dikembangkan didalamnya mengandung prinsip 

edukasi artinya media ini digunakan untuk kepentingan belajar. 
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Media ini diharapkan dapat memberikan visualisasi yang jelas 

terhadap karakteristik morfologi dan fitokimia tanaman Parijoto. 

 

2. Validasi Desain 

Tahap uji validasi desain merupakan sebuah proses untuk menilai 

dan mengetahui desain produk yang dikembangkan sudah sesuai 

dengan kriteria pengembangan penilaian yang akan dibuat atau belum. 

Kemudian juga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan produk 

yang dikembangkan. Validasi desain dengan construct validity 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan tenaga ahli yaitu dosen tadris 

biologi. 

 

3. Model Rancangan Desain Eksperimen untuk Menguji 

Peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan untuk 

menyelesaikan penelitian terkait pengembangan media informasi. 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

merupakan sebuah metode penelitian yang dinilai cukup ampuh untuk 

memperbaiki praktik. “Penelitian ini adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, serta dapat dipertanggungjawabkan”.
36

 

Prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan 

ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis 

                                                             
36

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016), 164-165. 
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(analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation).
37

 Namun 

dalam penelitian dan pengembangan ini hanya sampai tahapan 

pengembangan (development) saja. 

 
Gambar 3.1 Bagan Model Pengembangan ADDIE 

  

Prosedur pengembangan produk : 

a. Analysis (analisis) 

Tahap analisis yaitu peneliti melakukan need asisment (analisa 

kebutuhan). Pada tahap ini peneliti melakukan analisa 

kebutuhan dengan menyebarkan angket kepada wisatawan. 

Analisa kebutuhan dilakukan kepada 25 wisatawan di Wisata 

Edukasi Kampoeng Toga Turi Putih Herbs Blitar secara acak. 

b. Design (perencanaan) 

Pada tahap ini desain media informasi yang dikembangkan 

terdapat beberapa tahap antara lain : 

                                                             
37

 Robert Maribe Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, (New York Dordrecht 

Heidelberg London: Springer Science+Business Media, 2019), hal. 2 
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1) Menentukan tujuan pengembangan media booklet. Tujuan 

pengembangan media informasi berupa booklet ini adalah 

untuk memberikan informasi kepada wisatawan Kampoeng 

Toga Turi Putih Herbs serta masyarakat secara umum 

dengan dari berbagai kalangan. 

2) Menentukan isi dari booklet. Booklet tidak hanya berisi 

mengenai teks saja tetapi disertai dengan gambar yang 

berasal dari dokumen pribadi. Materi yang disajikan 

merupakan materi dengan bentuk uraian singkat. 

3) Menentukan ukuran booklet. Booklet dalam pengembangan 

ini berukuran A5 (14,8 cm x 21 cm) sesuai dengan standar 

ISO. 

4) Menentukan jenis kertas. Kertas yang digunakan yaitu 

kertas HVS. 

5) Memilih warna desain yang sesuai agar pembaca tertarik 

untuk mempelajari materi di dalamnya. Warna yang 

digunakan dalam pembuatan booklet ini dibuat lebih hidup 

dan tidak membosankan. 

6) Menentukan ukuran dan bentuk huruf yang sesuai. 

c. Development (pengembangan) 

Pengembangan adalah proses mewujudkan pengembangan 

sehingga  menjadi kenyataan. Pada tahap ini peneliti 

mengembangkan media informasi berupa booklet. Tahap 
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pengembangan pada penelitian ini, dilaksanakan dengan 

melakukan validasi dan uji coba kemanfaatan media secara 

langsung. Uji validitas oleh dosen pembimbing, ahli materi dan 

ahli media. Uji coba kemanfaatan media dilakukan dengan 

penyebaran angket penilaian kemanfaatan produk kepada 

wisatawan. Apabila ditemui kekurangan akan dilakukan revisi. 

 

4. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam pengembangan produk ini adalah dosen 

pembimbing sebagai validator materi dan media, ahli materi sebagai 

validator materi, ahli media sebagai validator media, dan 10 wisatawan 

Kampoeng Toga Turi Putih Herbs sebagai penilai kemanfaatan produk 

yang dikembangkan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan media ini 

adalah data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hasil validasi dari 

dosen pembimbing, para ahli dan penilaian kemanfaatan produk oleh 

wisatawan. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan dan 

pembuatan booklet yaitu dengan memberikan lembar validasi kepada 

dosen pembimbing, ahli materi, ahli media dan penilaian kemanfaatan 

produk oleh wisatawan. Bentuk angket yang digunakan untuk validasi 

ahli materi, validasi ahli media, dan penilaian kemanfaatan adalah 
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angket non tes dengan menggunakan skala Linkert dengan alternatif 

pilihan jawaban 1 – 5. Rentang skala penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 

dengan kriteria bahwa semakin besar bilangan yang dirujuk, maka 

semakin baik/sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

Skala ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan jawaban yang 

tegas, konsisten, dan pasti. Alternatif  jawaban. Apabila ditemui 

kekurangan akan dilakukan revisi. 

 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa lembar validasi ahli materi yang 

digunakan untuk mengetahui kelayakan isi dari materi, lembar validasi 

ahli media digunakan untuk mengetahui kelayakan dari media serta 

lembar kemanfaatan media informasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat media tersebut bagi wisatawan.  Instrumen 

penelitian ini telah divalidasi secara teoritik dengan dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing penelitian. Sehingga instrumen penelitian 

ini siap digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun 

instrumen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berikut merupakan tabel instrumen validasi materi yang telah 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing : 
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Tabel 3.9 Instrumen Validasi Materi 

 

 

N

no 

Pernyataan Skor penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  

1 Kesesuain materi 

dengan tujuan 

penulisan 

      

2 Kesesuaian materi 

dengan gambar 

      

3 Kelengkapan materi       

4 Penyajian materi       

5 Ketepatan 

penulisan istilah 

biologi 

      

6 Kejelasan materi       

7 Kekuatan gambar 

dan ilustrasi 

      

8 Keruntutan isi 

materi 

      

9 Tata bahasa sesuai 

EYD 

      

10 Ketepatan 

penulisan glosarium 

      

11 Ketepatan 

penulisan daftar 

pustaka 

      

Total skor  

 

 

Berikut merupakan tabel instrumen validasi media yang telah 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing : 

Tabel 3.10 Instrumen Validasi Media 

 

 

No. Pernyataan Skor penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  
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1 Kesesuaian ukuran 

buku dengan 

standar ISO (ukuran 

A5 : 14.8 cm x 21 

cm) 

      

2 Tampilan Cover       

3 Ukuran judul buku 

lebih dominan 

      

4 Judul buku 

ditampilkan lebih 

menonjol dari 

warna latar 

belakang 

      

5 Ketepatan dan 

kesesuaian 

pemilihan warna 

      

6 Konsistensi format       

7 Sistematika materi       

8 Tampilan gambar       

9 Perbandingan 

ukuran unsur tata 

letak (tipografi, 

ilustrasi dan elemen 

dekoratif lainnya) 

proporsional. 

      

10 Ukuran huruf       

11 Penggunaan warna 

huruf 

      

12 Konsistensi spasi       

13 Penggunaan warna 

beground 

      

14 Ilustrasi mampu 

menggambarkan isi 

materi 

      

15 Posisi ilustrasi tidak 

jauh dari materi/isi 

      

16 Booklet dijilid 

dengan rapi dan 

kuat 

      

17 Booklet dicetak 

dengan kualitas 

berkualitas dan 

aman 

      

Total skor  

Berikut merupakan tabel instrumen penilaian kemanfaatan yang 

telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing : 
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Tabel 3.11 Instrumen Penilaian Kemanfaatan 

 

 

No Pernyataan Skor penilaian Keterangan 

1 2 3 4 5  

1 Booklet mudah 

dipahami secara 

keseluruhan 

      

2 Booklet mudah 

dibawa dan 

disimpan 

      

3 Booklet dapat 

menambah 

pengetahuan 

mengenai Tanaman 

Parijoto 

      

4 Booklet dapat 

menuntun dalam 

menggali informasi 

lebih dalam  

      

5 Booklet cocok 

digunakan sebagai 

media informasi 

      

6 Booklet dapat 

memberikan fokus 

perhatian pada 

pembaca 

      

7 Booklet menjadi 

sumber informasi 

yang penting bagi 

wisatawan 

      

8 Booklet memiliki 

tampilan yang 

menarik 

      

9 Booklet dijilid 

dengan rapi dan 

kuat 

      

10 Booklet dicetak 

dengan kualitas 

berkualitas dan 

aman 

      

Total skor  
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7. Teknik Analisis Data 

Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan media ini 

adalah data kuantitatif dan kualitaif. Data kuantitatif diperoleh dari 

angket validasi dosen pembimbing, ahli materi, ahli media, dan 

penilaian kemanfaatan dengan menggunakan skala Linkert dan data 

kualitatif berasal dari saran validator.  

Data yang berbentuk simbol selanjutnya dianalisis secara logis dan 

bermakna. Sedangkan data berupa angka selanjutnya dianalisis dengan 

rumus sebagai berikut
38

 : 

 

  
  

   
        

 

P : Besar Presentase (yang dicari) 

∑x : Jumlah total jawaban respon dalam 1 item 

∑xi : Jumlah total skor jawaban tertinggi dalam 1 item 

100 : bilangan konstanta 

Kemudian penggunaan konservasi skala tingkat pencapaian 

digunakan untuk menentukan tingkat kevaliditasan dan kemanfaatan. 

Adapaun kategori yang ditetapkan sebagai berikut
39

  : 

Tabel 3.12 Kualifikasi Tingkat Kevalidan berdasarkan Presentase 

 

 

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan  

84 < skor ≤100 Sangat valid Tidak revisi 

                                                             
38

 Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.313 
39

 Zaenal Arifin, Evalasi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 162 
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68 < skor ≤ 84 Valid Tidak evisi 

52 < skor ≤ 68 Cukup valid Sebagian revisi 

36 < skor ≤ 52 Kurang valid Revisi 

20 < skor ≤ 36 Sangat kurang valid Revisi  

 

 

Tabel 3.13 Kriteria Penskoran Angket Validasi dan Penilaian 

Kemanfaatan 

 

 
Skor 

1 2 3 4 5 

Tidak baik Kurang 

baik 

Cukup baik Baik Sangat baik 

 

Berdasarkan konversi skala yang ditetapkan dalam kuesioner, 

tingkat kevalidan produk  dan penilaian kemanfaatan diperoleh 1-5 

dari hasil penilaian responden dengan kriteria bahwa semakin besar 

bilangan yang dirujuk maka semakin baik/valid. 

 


