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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Metode Penelitian  dan Pengembangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian dan metode 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R & D).  Penelitian 

dan pengembangan (R & D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 

2010: 407). Berikut adalah langkah-langkah penelitian dan pengembangan: 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan yang dilakukan peneliti hanya sampai pada langkah ke 9 yaitu 

revisi produk karena adanya keterbatasan waktu penelitian. Selain itu menurut (Borg 

& Gall, 1983: 792) 
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dan pengembangan (R & D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 

2010: 407). Berikut adalah langkah-langkah penelitian dan pengembangan: 
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If you plan to do an R&D project for thesis or dessertation, you should keep 
these cautions in mind. It is best to undertake a small-scale project that 
involves a limited amount of original instructional design. Also, unless you 
have substantial financial resources, you will need to avoid expensive 
instructional media such as 16-mm film and synchronized slidetape. Another 
way to scale down the project is to limit development to just a few steps of the 
R&D cycle.  

Hal di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ada pada R&D dapat 

disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti karena penelitian menggunakan 

R&D dengan skala besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang cukup 

lama, dan originalitas. Sehingga cara lain untuk menurunkan projek penelitian adalah 

dengan membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus R&D. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Langkah-langkah yang ditempuh 

peneliti adalah sebagai berikut:

1. Potensi Masalah 

Potensi masalah dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang digunakan dalam 

pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan tutor keaksaraan di Kecamatan 

Sumberasih, diperoleh informasi bahwa bahan ajar yang digunakan digunakan adalah 

modul keaksaraan yang berasal dari pemerintah, namun modul tersebut tidak mampu 

memfasilitasi warga belajar karena materi dalam modul tidak sesuai dengan kondisi 

disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti karena penelitian menggunakan 

R&D dengan skala besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang cukup 

lama, dan originalitas. Sehingga cara lain untuk menurunkan projek penelitian adalah 

dengan membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus R&D. 

Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Langkah-langkah yang ditempuh 

peneliti adalah sebagai berikut:

Potensi Masalah 

Potensi masalah dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang digunakan dalam 

pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 
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lingkungan dan mata pencaharian warga belajar. Sehingga hal itu berpengaruh 

terhadap aktivitas, motivasi dan hasil belajar.

Modul yang diharapkan adalah modul yang sesuai keadaan dan lingkungan, 

serta memfasilitasi warga belajar di Kecamatan Sumberasih yang termasuk dalam 

Kawasan Minapolitan, sehingga dapat  memberikan semangat dan membangkitkan 

minat warga belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pengembangan 

modul buta aksara untuk masyarakat  kawasan minapolitan. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi masalah ditemukan maka selanjutnya peneliti  mengumpulkan 

berbagai informasi atau data dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis  

kebutuhan dilakukan  kepada tutor pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih. 

Setelah itu  dilakukan analisis materi dalam modul delila dan mencari informasi 

dengan melakukan studi pustaka mengenai modul yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan kebutuhan warga belajar.  

 Informasi atau data yang didapatkan digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk berupa modul yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

dalam program keaksaraan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

3. Desain Produk 

Bagian ini merupakan langkah dalam menghasilkan produk pengembangan 

berupa modul buta aksara. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun garis besar isi modul dengan memperhatikan faktor peserta didik, 

tujuan umum, materi pembelajaran dan urutan pembelajaran. 

b. Menyiapkan outline/rancangan modul buta aksara. Hal pertama yang dilakukan 

modul buta aksara untuk masyarakat  kawasan minapolitan. 

ngumpulan Data 

Setelah potensi masalah ditemukan maka selanjutnya peneliti  mengumpulkan 

berbagai informasi atau data dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis  

kebutuhan dilakukan  kepada tutor pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih. 

Setelah itu  dilakukan analisis materi dalam modul delila dan mencari informasi 

dengan melakukan studi pustaka mengenai modul yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan kebutuhan warga belajar.  

 Informasi atau data yang didapatkan digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk berupa modul yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

program keaksaraan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 
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ketika menyiapkan outline adalah menentukan topik yang akan dimuat dan mengatur 

urutan topik. 

c. Mengkonsultasikan rancangan modul tersebut kepada ahli/pakar. 

d. Membuat modul buta aksara. Pembuatan modul buta aksara dilakukan oleh 

peneliti sesuai dengan rancangan yang sudah direncanakan. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk layak dan valid untuk digunakan atau tidak. “Validasi desain adalah penilaian 

yang masih bersifat rasional, karena tahap ini masih berdasarkan kepada pemikiran 

rasional, belum fakta di lapangan” (Sugiyono, 2015: 414). 

Validasi dalam penelitian ini menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang telah dirancang. Tenaga 

ahli tersebut terdiri dari ahli pengembangan bahan ajar, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran keaksaraan. Setiap ahli diminta untuk menilai modul buta aksara, 

sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Penjelasan subjek validasi 

desain modul dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Subjek Validasi 

No Subjek Validasi Kriteria Bidang Keahlian
1. Riza Rahman Hakim, S.Pi, 

M.Sc
1. Memiliki kemampuan di 

bidang pembelajaran
2. Tingkat akademik minimal

S-2
3. Memiliki pengetahuan dalam 

bidang perikanan
4. Memiliki pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun

Ahli materi

2. Prof. Dr. Yus Mochamad 
Cholily, M.Si

1. Memiliki kemampuan di 
bidang pembelajaran

2. Tingkat akademik minimal 
S-2

Ahli pengembangan 
bahan ajar

3. Puji Sumarsono, M.Pd

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

layak dan valid untuk digunakan atau tidak. “Validasi desain adalah penilaian 

yang masih bersifat rasional, karena tahap ini masih berdasarkan kepada pemikiran 

rasional, belum fakta di lapangan” (Sugiyono, 2015: 414). 

Validasi dalam penelitian ini menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang telah dirancang. Tenaga 

ahli tersebut terdiri dari ahli pengembangan bahan ajar, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran keaksaraan. Setiap ahli diminta untuk menilai modul buta aksara, 

sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Penjelasan subjek validasi 

desain modul dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Subjek Validasi 
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3. Memiliki kemampuan di
bidang bahan ajar

4. Memiliki pengalaman dalam 
penerapan bahan ajar

5. Memiliki pengalaman 
mengajar minimal 5 tahun

4. Yayak Ernany, S.Pd 1. Mempunyai kemampuan di 
bidang pembelajaran

2. Tingkat akademik minimal 
S-1

3. Memiliki pengetahuan dalam 
pendidikan keaksaraan

4. Memiliki pengalaman 
mengajar pendidikan 
keaksaraan

Ahli pembelajaran 
keaksaraan5. Sri Widayati, S.Pd

5. Revisi Desain 

Setelah para ahli memberikan masukan dan melakukan validasi diperolehlah 

catatan akan kelemahan dari desain produk yang ada. Data yang diperoleh dari hasil 

validasi para pakar pengembang digunakan untuk perbaikan modul agar mampu 

menghasilkan modul yang tepat guna.

6. Uji Coba Produk 

Desain produk yang telah divalidasi dan direvisi dapat langsung diuji coba. Uji 

coba tahap awal ini dilakukan dalam kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi apakah modul pembelajaran tersebut lebih 

efektif digunakan dibandingkan dengan modul sebelumnya. Pengujian efektifitas 

dilakukan dengan memberikan pre test dan post test. Uji coba dilakukan pada  5

orang warga belajar di Kecamatan  Sumberasih. 

Ketika uji coba berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan uji coba dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan, dengan 

mencatat kesulitan dan alokasi waktu selama uji coba. Setelah pembelajaran selesai, 

mengajar pendidikan 
keaksaraan

Revisi Desain 

Setelah para ahli memberikan masukan dan melakukan validasi diperolehlah 

catatan akan kelemahan dari desain produk yang ada. Data yang diperoleh dari hasil 

validasi para pakar pengembang digunakan untuk perbaikan modul agar mampu 

menghasilkan modul yang tepat guna.

Uji Coba Produk 

Desain produk yang telah divalidasi dan direvisi dapat langsung diuji coba. 

coba tahap awal ini dilakukan dalam kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi apakah modul pembelajaran tersebut lebih 

efektif digunakan dibandingkan dengan modul sebelumnya. Pengujian efektifitas 
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peneliti melakukan wawancara kepada warga belajar untuk mengetahui respon warga 

belajar terhadap modul yang sedang dikembangkan. 

7. Revisi Produk 

Pada tahap uji coba produk akan menghasilkan kesimpulan mengenai 

keefektifan produk yang diuji. Setelah tahap tersebut akan diperoleh beberapa 

kekurangan dan kelemahan yang diketahui dari catatan, hasil wawancara kepada 

warga belajar dan tutor . Kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian diperbaiki 

atau direvisi.  

8. Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian terhadap modul yang dikembangkan dilakukan setelah uji 

coba modul yang dilakukan berhasil. Uji coba pemakaian ini dilakukan pada 

kelompok yang lebih luas yaitu kepada 50 orang warga belajar. Ketika 

pelaksanaannya, uji coba ini tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang 

muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.  

9. Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini dilakukan apabila dalam pemakaian yang lebih 

luas terdapat kelemahan dan kekurangan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelompok belajar Kecamatan Sumberasih Kabupaten 

Probolinggo. Kecamatan Sumberasih memiliki potensi di bidang kelautan dan 

warga belajar dan tutor . Kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian diperbaiki 

atau direvisi.  

Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian terhadap modul yang dikembangkan dilakukan setelah uji 

coba modul yang dilakukan berhasil. Uji coba pemakaian ini dilakukan pada 

kelompok yang lebih luas yaitu kepada 50 orang warga belajar. Ketika 

pelaksanaannya, uji coba ini tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang 

muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.  

Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini dilakukan apabila dalam pemakaian yang lebih 

terdapat kelemahan dan kekurangan. 
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perikanan namun belum mampu memanfaatkan secara maksimal karena tingginya 

tingkat buta aksara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 

2017.

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pengembangan ini, teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tutor pendidikan keaksaraan 

di Kecamatan Sumberasih untuk mengetahui keadaan dan kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan keaksaraan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

pentingnya dilakukan penelitian dan pengembangan modul buta aksara di Kecamatan 

Sumberasih. Saat uji coba, peneliti melakukan wawancara kepada warga belajar yang 

dilakukan secara terstruktur sebagai ganti dari angket respon karena penggunaan 

angket respon untuk warga belajar memiliki kekhawatiran data tidak valid. Selain 

wawancara kepada warga belajar, wawancara juga dilakukan kepada tutor setelah uji 

coba untuk meminta saran dan komentar guna perbaikan produk. 

b. Angket Validasi 

Angket validasi yang akan dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada ahli bahan ajar, ahli materi, dan ahli pembelajaran guna 

memberikan penilaian terhadap modul yang telah disusun. Angket validasi digunakan 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pengembangan ini, teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 

Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tutor pendidikan keaksaraan 

di Kecamatan Sumberasih untuk mengetahui keadaan dan kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan keaksaraan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

pentingnya dilakukan penelitian dan pengembangan modul buta aksara di Kecamatan 

Sumberasih. Saat uji coba, peneliti melakukan wawancara kepada warga belajar yang 

dilakukan secara terstruktur sebagai ganti dari angket respon karena penggunaan 

angket respon untuk warga belajar memiliki kekhawatiran data tidak valid. Selain 
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untuk mengukur kelayakan pengembangan modul buta aksara yang akan diuji 

cobakan. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan ketika penggunaan modul buta aksara yang 

dikembangkan. Observasi dilakukan secara terstruktur yaitu terlebih dahulu disiapkan 

rancangan secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan dimana tempatnya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati penggunaan modul buta aksara. 

d. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk 

memenuhi data tentang penggunaan modul yang dikembangkan. Selain itu 

dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, observasi, tes, 

dan angket validasi. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto ketika kegiatan 

pembelajaran menggunakan modul yang telah dikembangkan. 

e. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre test dan post test dengan 

jumlah 10 butir soal uraian. Hasil tes digunakan untuk membandingkan hasil sebelum 

menggunakan modul buta aksara dengan hasil setelah menggunakan modul buta 

aksara. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini berupaya membuktikan keefektifan suatu pengembangan produk 

berupa modul buta aksara, oleh karena itu instrumen yang perlu digunakan untuk 

mengumpulkan data pada pengembangan modul buta aksara diantaranya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati penggunaan modul buta aksara. 

Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk 

memenuhi data tentang penggunaan modul yang dikembangkan. Selain itu 

dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, observasi, tes, 

dan angket validasi. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto ketika kegiatan 

pembelajaran menggunakan modul yang telah dikembangkan. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre test dan pre test dan pre test post test

jumlah 10 butir soal uraian. Hasil tes digunakan untuk membandingkan hasil sebelum 

menggunakan modul buta aksara dengan hasil setelah menggunakan modul buta 
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1. Lembar Angket Validasi 

Angket validasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan kriteria penilaian 

modul menurut Departemen Pendidikan Nasional. Adapun kisi-kisi dalam angket 

validasi disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi Modul 

No Ahli Aspek Penilaian Modul No Item
1. Pengembangan bahan 

ajar
Penggunaan bahasa 1-3

4-5
6-7

Desain 8-10
11-12

Kualitas kelengkapan 13-17
Kualitas teknis modul 18

19-22
23-24

2. Materi Kualitas isi 1-10
Penyajian 11-14

3. Pembelajaran Pembelajaran 1-2
Penggunaan modul 3-5
Isi materi 6-9
Evaluasi 10-12
Umpan balik 13-15

2. Pedoman wawancara 

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini berisi tentang beberapa pertanyaan 

yang digunakan untuk analisis kebutuhan. Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada 

tutor yang mengetahui informasi mendalam mengenai kebutuhan pembelajaran akan 

modul. Ketika melaksanakan wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya. Wawancara juga dilakukan 

kepada warga belajar untuk melihat respon warga belajar yang selanjutnya digunakan 

untuk perbaikan modul. Adapun kisi-kisi wawancara adalah pertanyaan seputar 

penggunaan modul dan reaksi pemakai.  

Pengembangan bahan 
ajar

Penggunaan bahasa
4-
6-

Desain 8-10
11-

Kualitas kelengkapan 13-
Kualitas teknis modul 18

19-
23-

2. Materi Kualitas isi 1-10
Penyajian 11-

3. Pembelajaran Pembelajaran 1-
Penggunaan modul 3-
Isi materi 6-
Evaluasi 10-
Umpan balik 13-

Pedoman wawancara 

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini berisi tentang beberapa pertanyaan 

yang digunakan untuk analisis kebutuhan. Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada 

tutor yang mengetahui informasi mendalam mengenai kebutuhan pembelajaran akan 
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3. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mencatat bagaimana pelaksanaan 

penggunaan modul buta aksara yang dikembangkan. Lembar ini diisi oleh peneliti 

saat pelaksanaan uji coba produk. Data tersebut akan digunakan sebagai 

penyempurnaan produk nantinya. Pengembangan kisi-kisi lembar observasi 

dijelasakan sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No. Aspek yang diamati No Item
1. Kemudahan dalam penggunaan modul 1-3
2. Minat belajar 4-7
3. Kemandirian 8-9
4. Alokasi Waktu 10

4. Lembar tes 

Lembar tes yang digunakan untuk menilai keefektifan modul buta aksara 

adalah soal pre test dan post test yang terdiri dari 10 butir soal isian. Adapun kisi-kisi 

dari soal tes merujuk pada tujuan penyusunan modul buta aksara.  

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan saran atau 

komentar validator. Data diperoleh sebelum dan sesudah turun ke lapangan untuk 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi 

No. Aspek yang diamati No Item
1. Kemudahan dalam penggunaan modul 1-3
2. Minat belajar 4-7
3. Kemandirian 8-9
4. Alokasi Waktu 10

Lembar tes 

Lembar tes yang digunakan untuk menilai keefektifan modul buta aksara 

adalah soal pre test dan post test yang terdiri dari 10 post test yang terdiri dari 10 post test butir soal isian. Adapun kisi-kisi 

dari soal tes merujuk pada tujuan penyusunan modul buta aksara.  

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara analisis deskriptif 
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menerapkan modul buta aksara pada subjek uji coba. Segala informasi dianalisis dan 

dijadikan sebagai acuan perbaikan modul buta aksara. Tanggapan dan kritik akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam perbaikan atau revisi modul buta aksara yang 

dikembangkan. 

2. Analisis Desriptif Kuantitatif

Pengolahan data dengan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui kelayakan dan efektivitas produk modul buta aksara yang dikembangkan. 

Data deskriptif kuantitatif diperoleh dari: 

a. Angket Validasi

Angket validasi diberikan kepada para ahli atau validator. Jawaban angket 

untuk para ahli menggunakan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri dari skor 1 sampai skor 5. 

Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket tersebut dianalisis dan 

dipersentase. Menurut Sugiyono (2015:135) adapun kategori skor dalam skala Likert 

dijelaskan pada tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

No Skor Keterangan
1. 5 Sangat baik
2. 4 Baik
3. 3 Cukup baik
4. 2 Kurang baik
5. 1 Sangat kurang baik

(Sumber: Sugiyono, 2015:135) 

Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan rumus di bawah 

ini (Sugiyono, 2015:418) 

x 100% 

mengetahui kelayakan dan efektivitas produk modul buta aksara yang dikembangkan. 

Data deskriptif kuantitatif diperoleh dari: 

Angket Validasi

Angket validasi diberikan kepada para ahli atau validator. Jawaban angket 

untuk para ahli menggunakan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri dari skor 1 sampai skor 5. 

Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket tersebut dianalisis dan 

dipersentase. Menurut Sugiyono (2015:135) adapun kategori skor dalam skala 

dijelaskan pada tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

No Skor Keterangan
1. 5 Sangat baik
2. 4 Baik
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Persentase skor yang diperoleh kemudian dikonversikan menjadi data 

kualitatif seperti berikut : 

Tabel 3.5 Interpretasi Skor Angket Validasi Modul 

Kriteria Validitas Kualifikasi
85,1% - 100,00% Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi
70,01% - 80,00% Cukup valid, atau dapat digunakan namun perlu 

direvisi kecil
50,01% - 70,00% Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar
01,00% - 50,00% Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan

(Sumber: Akbar, 2013:41) 

Jika hasil validasi menunjukkan persentase kurang dari 70,01% maka produk 

tersebut dinyatakan kurang layak untuk digunakan pada proses pembelajaran. 

Sebaliknya, jika hasil validasi produk menunjukkan persentase lebih dari 70,01%

maka produk tersebut mendapat tanggapan positif dari validator serta dapat 

dinyatakan layak untuk digunakan sebagai pendukung pembelajaran keaksaraan. 

b. Hasil tes 

Setiap tes terdiri dari 10 soal uraian dan setiap butir soal memiliki bobot nilai 

10. Setelah itu dicari rata-rata nilai kelas pre test dan post test dengan rumus: 

          
             

            

Selanjutnya  nilai tersebut dijadikan persen dan dibandingkan rata-rata nilai 

pre test dan nilai post test dengan cara nilai post test dikurangi nilai pre test. Apabila 

nilai post test lebih tinggi dari nilai pre test, maka modul buta aksara dikatakan 

efektif.  

01,00% 50,00% Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan
(Sumber: Akbar, 2013:41) 

Jika hasil validasi menunjukkan persentase kurang dari 70,01% maka produk 

tersebut dinyatakan kurang layak untuk digunakan pada proses pembelajaran. 

Sebaliknya, jika hasil validasi produk menunjukkan persentase lebih dari 70,01

maka produk tersebut mendapat tanggapan positif dari validator serta dapat 

dinyatakan layak untuk digunakan sebagai pendukung pembelajaran keaksaraan

Hasil tes 

Setiap tes terdiri dari 10 soal uraian dan setiap butir soal memiliki bobot nilai 

Setelah itu dicari rata-rata nilai kelas pre test dan post test dengan rumus: 

          
             

            




