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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian dan

pengembangan (research and development). Jenis penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang mengembangkan atau menghasilkan suatu bahan ajar interaktif 

sehingga perlu diuji kevalidtan bahan ajar interaktif tersebut (Sugiyono, 2015 : 407). 

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan bahan ajar interaktif Flipbook Maker. 

Untuk melakukan penelitian pengembangan perlu adanya model langkah-langkah 

prosedural.  

Ada banyak model tetapi pada pengembangan bahan ajar interaktif flipbook 

maker ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Pemilihan model ini didasari 

karena disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis 

sehingga dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang berkaitan 

dengan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini juga diperkuat 

dengan Lee Owens (dalam Ratnasari 2016 : 83-91) pada penelitian pengembangan 

interaktif menggunakan model ADDIE. Model ini memiliki lima langkah yang 

mudah dipahami dan diimplementasikan untuk mengembangkan produk 

pengembangan seperti bahan ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran, 

multimedia dan sebagainnya (Tegeh dkk, 2014 : 41). Dengan demikian sesuai dengan 

penelitian pengembangan bahan ajar interaktif yang dilakukan oleh peneliti sesuai 
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dengan model ADDIE. Menurut Tegeh dan Kirna (2010) model ADDIE terdiri dari 5 

langkah yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design (3) pengembangan 

(development), (4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). 

Sehingga membantu instruktur pelatihan dan pengembangan (Pargito,2010:46) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Umum Desain Pembelajaran ADDIE 

(sumber : Anglada, 2007) 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran yang 

menggunakan model ADDIE. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan model 

ADDIE adalah sebagai berikut : 

1. Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis ini peniliti melakukan studi pendahuluan guna 

mendapatkan data awal yang dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya 

penelitian. Pada tahap analisis ini meliputi kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan 

pembelajaran, Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, 

Analyze 

Design 

Develop 

Evaluate Implement 
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Kelengkapan sumber belajar, Suasana pembelajaran di kelas, Efektivitas 

pembelajaran dikelas dan Efisiensi penggunaan waktu pembelajaran 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di SDN Tambakrejo. 

Peniliti melakukan wawancara dengan guru kelas V SDN Tambakrejo terkait 

dengan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran peneliti melakukan 

observasi mengenai kebutuhan siswa, karakteristik siswa, sumber   Pada tahap 

analisis ini peneliti akan meganalisis sebagai berikut : Kurikulum yang 

diterapkan,  kompetensi dasar, indikator yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, 

peta konsep, materi yang akan disajikan, rangkuman materi, contoh soaal yang 

diberikan. Sehingga peneliti dapat mengambil langkah untuk menentukan apa 

yang harus dikembangkan untuk pembelajaran dikelas tersebut sesuai dengan 

kondisi di kelas tersebut. 

2. Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini merupakan tahap untuk merencanakan produk yang 

akan dikembangkan. Berikut kegiatan yang terdapat dalam tahap perancangan :  

a. Merencanakan dan menyusun bahan ajar yang dikembangkan. Merancang 

konsep yang digunakan dalam bahan ajar interaktif Flipbook Maker. Bagian-

bagian pada buku elektronik (e-book,-e-modul) antara lain : 

1) Halaman judul 

2) Kata Pengantar 

3) Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD), Indikator, dan Tujuan 

Pembelajaran 
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4) Peta Konsep 

5) Materi (mata pelajaran tematik) 

6) Contoh soal dan uji kompetensi 

7) Daftar Pustaka 

b. Mengandung pesan sesuai dengan kompetensi inti pada kurikulum 2013 

c. Berbentuk soft file dengan perkiraan 10-15 halaman 

3. Pengembangan (Development) 

Pada  tahap pengembangan peneliti mencari dan mengumpulkan segala 

sumber referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi dan tujuan yang 

sesuai dengan pembelajaran dan juga pada pengembangan ini untuk mengetahui 

kevalidan. Dengan melakukan validasi materi, validasi pembelajaran, validasi 

media. Kegiatan pengembangan ini berupa pengembangan tampilan pada bahan 

ajar interaktif dan materi yang dikembangkan 

4. Implementasi (Implementation)  

Pada tahap implementasi bahan ajar interaktif yang dikembangkan di uji 

cobakan pada pembelajaran disekolah yang menjadi subyek penelitian. Untuk 

mengetahui respon dari bahan ajar interaktif Flipbook Maker. Uji coba produk 

dilakukan secara klasikal menggunakan LCD proyektor. Setelah melakukan uji 

coba maka akan diketahui kemenarikan melalui respon siswa terhadap Bahan 

Ajar Interaktif Flipbook Maker pada Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 

Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 2 kelas V Sekolah Dasar 

 

5. Evaluasi (Evaluation) 
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Tahap evaluasi pada pengembangan ini dilakukan mulai dari tahap analisis 

sampai dengan tahap implementasi hal ini dibertujuan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan, kekurangan dan kesalahan dalam buku ajar. Serta kemenarikan dari hasil 

respon siswa. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Tambakrejo yang terletak di Jl. 

Cempaka, Ds. Tambakrejo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur kelas 

VA dan VB 

2. Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada semester genap  pada tahun ajaran 2017/2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada Penelitian mengunakan model pengembangan yang tepat juga harus perlu 

menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan relevan. Teknik pengumpulan 

data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena untuk mengumpulkan 

data. Karena pada dasarnya yang paling utama dalam penelitian adalah data 

(Sugiyono, 2015: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

berdasarkan variabel adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menggali dan menghimpun data penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti 

dengan cara pengamatan pada sumber data seperti mengumpulkan data berupa 



46 

 

 
 

informasi-informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, karakteristik 

siswa, mengamati kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapi guru.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. 

3. Angket  

Angket digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen bahan ajar interaktif flipbook maker. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan angket validasi ahli materi, angket ahli pembelajaran, 

angket ahli media, dan angket respon siswa. 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat subjek uji coba untuk 

pengembangan bahan ajar interaktif Flipbook maker. Adapun subjek uji coba 

pengembangan bahan ajar interaktif Flipbook maker, yaitu: 

a. Uji Coba Ahli 

Validasi untuk penelitian pengembangan bahan ajar interaktif Flipbook 

maker yang dikembangkan terdiri dari dosen ahli media pembelajaran, dosen 

ahli materi, guru kelas V, dan siswa kelas V SD. Penjelasan validasi uji coba 

media pembelajaran tematik ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

Tabel 3.1 Peneliti Subjek Validasi Uji bahan ajar interaktif Flipbook maker 
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No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen media 

pembelajaran 

Lulusan 

S2 

Ahli bahan 

ajar 

2 Dosen materi 

pembelajaran  

Lulusan 

S2 

Ahli materi 

pembelajaran  

3 Guru kelas V 

SD 

Lulusan 

S1 

Ahli 

pembelelajaran 

tematik SD 

(guru kelas V) 

 

 

b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan di SDN Tambakrejo. Langkah ini bertujuan 

untuk mengetahui kemenarikan melalui respon siswa pada bahan ajar interaktif 

Flipbook maker. 

4.  Tes  

Tes merupakan alat untuk mengukur kemampuan siswa untuk mengerjakan 

soal yang ada pada bahan ajar tersebut.  

5. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk 

mengabadikan pada saat penelitian dilapangan dan sebagai bukti autentik 

penelitian. Metode dokumentasi merupakan metode dengan cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainnya (Suharsimi, 

2010:274) 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data penelitian merupakan alat yang dirancang 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam 
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mengumpulakan informasi. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun lansung kelapangan  

untuk mengamati proses pembelajaran dikelas. Lembar observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data awal tentang proses pembelajaran dikelas V Sekolah Dasar 

Negeri kauman 2 Malang. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Observasi 
 

No. Aspek Pertanyaan Nomor 

Butir 

1 Pembelajaran  Pelaksanaan pembelajaran 

Bahan ajar yang digunakan 

dalam pembelajaran dikelas 

Kelengkapan sumber belajar 

Suasana pembelajaran di 

kelas 

Efektivitas pembelajaran 

dikelas 

Efisiensi penggunaan waktu 

pembelajaran 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

2 Siswa  Karakteristik siswa 

Keaktifan siswa 

Motivasi belajar siswa 

Interaksi siswa dengan siswa  

7 

8 

9 

10 

 

3 Guru Metode penyampaian materi 

oleh guru  

Interaksi guru dengan siswa 

11 

 

12 

 

 

2. Pedoman wawancara 
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Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk melakukan wawancara kepada 

guru. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada saat studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Adapun pedoman wawancara 

yang akan dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada bahan ajar. 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara Untuk Guru 
 

No. Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian Nomor 

Butir 

1 Pembelajaran Kurikulum yang diterapkan  

Sumber belajar yang digunakan 

Bahan ajar yang digunakan 

Kelemahan bahan ajar yang 

digunakan 

Faktor pendukung proses 

pembelajaran 

Pemanfaatan sarana dan 

pras
a
rana 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

2 Siswa   Jumlah siswa kelas V 

Karakter siswa 

Keaktifan siswa 

Tipe belajar (mandiri/ 

dibimbing / klasikal/ kelompok) 

Kendala yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

3 Guru Metode mengajar yang 

digunakan guru 

Bahan ajar pendukung yang 

digunakan guru 

Hambatan guru  dalam 

mengajar dan solusi 

menyelesaikan hambatan,  saran 

penyusunan bahan ajar 

12 

 

13 

 

14 

 

 

3. Lembar angket  
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Instrumen lembar angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

tanggapan dari komponen dan respon terhadap bahan ajar. Angket yang 

dibutuhkan dalam penelitian pengembangan ini diantara lain: 

a. Aspek validasi 

Instrumen validasi ini dilakukan dengan memberi penilaian terhadap bahan 

ajar interaktif yang dikembangkan yang dilakukan oleh para validator : 

Tabel 3.4 kisi-kisi validasi ahli materi 
 

No. Indikator 

Penilaian 

Butir  

Penilaian 

Nomor 

Butir 

1 Materi/ isi Kelengkapan materi 

Keluasan materi 

Kedalaman materi 

Kesatuan antar materi 

Kepadatan materi 

Kejelasan isi materi 

Keakuratan materi 

Kesesuaian gambar/ilustrasi dengan 

materi 

Kesesuaian materi dengan kompetensi 

inti 

Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

Keterkaitan materi dalam subtema 

Keterkaitan materi dengan 

pembelajaran 

Keterkaitan materi dengan lingkungan 

siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

2 Penyajian Kualitas penyajian 

Koherensi penajian materi 

Keruntutan penyejian materi 

Konsistensi sistematika sajian 

Ketertautan sajian materi dalam 

kegiatan belajar 

Mendorong keterlibatan siswa 

Kemudahan dalam memahami materi 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 
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No. Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Nomor 

Butir 

 

3 Bahasa Keefektifan kalimat 

Ketepatan struktur kalimat 

Pemahaman terhadap pesan atau 

informasi 

Kesesuaian bahasa dengan siswa 

Kebakuan istilah 

Ketepatan tata bahaasa 

Ketepatan ejaan 

Ketepatan pemilihan gayaa bahasa 

Kesesuaian bahasa dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

Tabel 3.5 Kisi-kisi Perangkat Interaktif untuk  

(ahli bahan ajar dan media pembelajaran) 
 

No. Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian Nomor 

Butir 

1 Aspek 

rekayasa 

perangkat  

lunak 

Efektif dan efisien dalam pengembangan 

bahan ajar pada proses pembelajaran 

Maintainable (dapat dipelihara/dikelola 

dengan muda) 

Usabilitas (Mudah digunakan dalam 

pengoperasiaannya) 

Kompabilitas (dapat dijalankan berbagai 

hardware dan software) 

Dokumentasi   program   media   

pembelajaran   yang   lengkap   meliputi: 

petunjuk   instalasi   (jelas,   singkat,   

lengkap),   trouble   shooting   (jelas, 

terstruktur,  dan  antisipatif),  desain  

program  (jelas,  menggambarkan  alur 

kerja program) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 Aspek 

komunikatif 

visual   

Komunikatif, sesuai dengan pesan dan 

dapat diterima/ sejalan dengan sasaran 

Kreatif dalam ide berikut penuangan 

gagasan 

Sederhana dan memikat 

Audio (narasi, sound effect, backsound, 

musik) 

Visual (layaout design, typography, 

warna) 

Media bergerak (animasi dan movie) 

Layout interactive (ikon navigasi) 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Untuk Ahli Pembelajaran 
 

No. Aspek 

 

Indikator Pertanyaan 

 

Nomor 

Butir 

1 Kelengkapan 

 materi  

Materi yang disajikan mencakup semua materi 

yang terkandung dalam KD dipembelajaran 

1 

 

 

 

Materi memuat definisi yang sesuai dengan 

kebutuhan pokok untuk ketercapaian KD. 

2 

2 

Keefektifan  

Kalimat 

Kalimat yang digunakan merupakan kalimat 

sederhana 

Penggunaan ejaan yang digunakan mengacu 

yang EYD 

3 

4 

 

 

Kalimat yang digunakan mewakili informasi 

yang ingin disampaikan yang sesuai dengan 

tatakalimat bahasa Indonesia 

5 

3 Kemenarikan  Desain tampilan Bahan ajar interaktif menarik. 6 

  Kombinasi warna menarik. 7 

 

 

Gambar dan struktur pada setiap halaman 

menarik siswa. 

8 

 

 

Ilustrasi contoh yang digunakan dalam 

kehidupan 

9 

 

 

Penggunaan judul menarik dan membuat siswa 

termotivasi untuk belajar. 

10 

 

 

Penggunaan bahan ajar interaktif melibatkan 

partisipasi siswa. 

11 

 

 

Bahan ajar interaktif yang dikembangkan 

menarik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

12 

4 Kesesuaian Materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar. 13 

 

 

Ilustrasi gambar dan contoh sesuai dengan 

materi yang dipelajari siswa. 

14 

 

 

Bahan ajara interaktif dapat digunakan dalam 

kelompok kecil dan kelompok besar. 

15 

 

 

Bahasa yang digunakan sevsuai dengan 

kemampuan berbahasa siswa SD 

16 

 

Instrumen ini merupakan hasil dari adaptasi kriteria program, dengan modifikasi 

pengembangan lebih lanjut oleh penulis untuk menambah kelengkapan kebutuhan 

instrumen angket sehingga dapat menambah kelengkapan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Ketiga jawaban angket validasi diatas menggunakan Skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang mengenai 
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suatu fenomena (Sugiyono, 2009: 93). Dengan menggunakan Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Sugiyono (2001) 

menyatakan adapun kategori skor dalam Skala Likert akan dijelaskan pada tabel 3.8 

berikut  

 

Tabel 3.7 Kategori Penilaian Pada Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1 

2 

3 

4 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

4 

3 

2 

1 

 
(Sumber : Sugiyono, 2001) 

b. Aspek Respon Siswa 

Bahan ajar interaktif dikatakan praktis dilihat dari respon siswa. Lembar 

respon digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap kemenarikan 

bahan ajar interaktif Flipbook Maker yang akan diuji pada penelitian ini. 

Selain ini bahan ajar ini juga dijadikan bahan ajar yang layak dan baik 

dijadikan bahan tambahan mengajar guru dalam proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 3 aspek yang diadaptasi dai BSNP 

(Purwono. 2008:140) dan telah dimodifikasi oleh peneliti sebagai acuan 

respon siswa yakni aspek tampilan, aspek materi, dan tujuan pembelajaran. 

Angket ini diberikan setelah siswa selesai belajar dengan bahan ajar interaktif 

Flipbook Maker. Berikut adalah kisi-kisi angket respon terhadap hal tersebut 

(Zuhro, 2015 : 39), yaitu : 
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator Nomor 

butir 

1 Tampilan Kejelasan teks 

Kejelasan sumber 

Kesesuaian materi dengan 

gambar 

1 

2 

3 

2 Materi Penyajian materi 

Kemudahan memahami 

materi 

Kejelasan kalimat 

Kejelasan simbol 

Kesesuaian contoh dengan 

materi 

4 

5 

 

6 

7 

8 

3 Tujuan 

pembelajaran 

Kemudahan beajar 

Ketertarikan menggunakan 

bahan ajar 

Peningkatan motivasi belajar 

9 

10 

 

11 

 

Jawaban angket respon siswa menggunakan angket skala Guttman. Skala 

Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk pilihan 

“Ya atau Tidak” dengan menggunakan checklist (√) (Sugiyono, 2015:96). Adapun 

kategori skala Guttman pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Pada Skala Guttman 

Skor Keterangan 

Skor 1 Ya 

Skor 0 Tidak 

 

4. Tes  

Ada dua macam tes dalam pendidikan, yaitu tes hasil belajar dan tes psikologis 

(Sukmadinata, 2007:223). Test yang dimaksud dalam penelitian ini adalah test hasil 
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belajar. Test hasil belajar biasanya disebut dengan tes prestasi belajar, mengukur hasil 

belajar yang dicapai siswa selama kurun waktu tertentu. 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi terdiri dari bukti-bukti pada saat penelitian atau gambar-gambar 

berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk 

pendataan siswa di SD Kauman 2 Malang. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian dan 

pengembangan ini sebagai berikut : 

a. Analisis Deskriptif 

 Data-data yang terkumpul dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, data kuanlitatif 

dan data kuantitatif. 

1) Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa 

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan oleh ahli materi, ahli desain, dan 

praktisi pembelajaran di kelas. Data tersebut disusun secara logis dan 

bermakna dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata, kategori- kategori 

mengenai suatu objek, sehingga diperoleh kesimpulan umum. 

2) Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berbentuk angka- angka yang 

diperoleh melalui angket-angket penilaian produk menggunakan skala likert 

berkriteria lima tingkat kemudian dianalisis melalui perhitungan persentase 

skor item pada setiap pertanyaan dalam angket. Adapun rumus persentase 

yang digunakan dalam penelitian produk pengembangan sebagai berikut: 



56 

 

 
 

   
  

   
        

 

Keterangan :  

P : Persentase kelayakan/kevalidan 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari validator 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kelayakan dan kevalidannya menggunakan konversi skala tingkat 

pencapaian sebagai berikut:  

Tabel 3.10 Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Persentase 

Presentase % Kriteria Validasi 

76-100 

56-100 

40-55 

0-39 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

(Sumber : Arikunto, 2006) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 56, maka bahan ajar 

interaktif yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar interaktif dalam kegiatan belajar di sekolah. 

b. Analisis respon siswa 

Analisis data respon bahan ajar interaktif Flipbook Maker dilihat dari beberapa 

respon siswa terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan oleh peneliti. Persentase 

respon siswa dapat dilihat dari data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut : 
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Keterangan :  

P : Persentase respon siswa 

∑x : Jumlah skor yang diperoleh dari respon siswa 

∑xi : Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperolah dari perhitungan persentase kemudian ditentukan 

tingkat kemenarikan menggunakan konversi skala tingkat pencapaian sebagai 

berikut:  

Tabel 3.11 Kualifikasi Tingkat Kemenarikan Berdasarkan Persentase 

Presentase % Kriteria Validasi 

76-100 

56-75 

40-55 

0-39 

Menarik 

Cukup Menarik 

Kurang Menarik 

Tidak Menarik 

(Sumber : Arikunto, 2006) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 56, maka bahan ajar 

interaktif yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar interaktif dalam kegiatan belajar di sekolah. 

 


