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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan

Peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis-

Desain-Develop-Implement-Evaluate). Model ADDIE merupakan suatu 

model yang dikembangakan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990 

an. Peneliti menggunakan model ADDIE karena model tersebut memiliki 

prosedur yang lengkap dan sistematis. Model ADDIE dapat digunakan 

untuk berbagai macam pengembangan produk seperti strategi 

pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta bahan ajar  

Gambar 3.1 : Prosedur Model Penelitian & Pengembangan ADDIE 
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 Alasan peneliti menggunakan model ADDIE karena model 

penelitian ADDIE dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melakukan evaluasi terus menerus dalam fase yang dilalui sehingga 

produk yang dihasilkan dapat menjadi produk yang lebih valid, dan 

memiliki tahapan yang simple.  

Model ADDIE memiliki lima prosedur yang akan membantu 

peneliti untuk membuktikan bahwa media pembelajaran yang digunakan 

termasuk kategori layak ataupun tidak untuk proses pembelajaran.  

Tujuan penelitian pengembangan yaitu ingin menilai perubahan-

perubahan yang terjadi dalam waktu tertentu. Pengembangan berbeda 

dengan penelitian pendidikan karena pengembangan dapat menghasilkan 

sebuah produk berdasarkan uji coba, melalui perorangan, kelompok kecil, 

kelompok sedang kemudian uji lapangan dan dilakukan revisi selanjutnya 

mendapatkan hasil yang layak digunakan. Produk yang dikembangkan 

dalam penelitian ini berupa media yang pop up book untuk pelajaran 

bahasa jawa kelas I sekolah dasar.  

B.     Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Model ADDIE memiliki 5 tahap prosedur penelitian dan 

pengembangan, diantaranya yaitu :  

1. Tahap Analisis (Analyze)  

Pada tahap ini penelitinmengidentifikasi masalah kebutuhan yang 

dihadapi oleh siswa baik dari segi pengetahuan. Berdasarkan analisis 

kebutuhan di SDN 1 Donowarih Karangploso, peneliti menemukan 
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kendala utama siswa yaitu kurangnya media pembelajaran yang digunakan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara 

dari wali kelas 1 dan kepala sekolah SDN 1 Donowarih Karangploso yaitu, 

siswa maupun guru hanya menggunakan buku panduan dari pemerintah 

berupa lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket, serta kurangnya minat 

siswa dalam pembelajaran. Sedangkan karakteristik siswa SDN 1 

Donowarih Karangploso ini yaitu aktif dan mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi namun, juga ada beberapa siswa yang pasif hanya diam saja 

ketika proses pembelajaran berlangsung.  

2. Tahap Perancangan (Design)  

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan media pembelajaran 

yang akan diimplementasikan kepada siswa. Peneliti selanjutnya membuat 

rancangan media menggunakan Michrosoft Word, desain yang dibuat 

sedetail mungkin. Membuat rancangan yang digunakan sesuai kebutuhan 

yang telah dianalisis. Peneliti memerikan angket kepada ahli materi dan 

ahli media untuk memberikan saran dalam desain media pembelajaran. 

     3. Tahap Pengembangan (Development) 

   Pada tahap ini, peneliti mewujudkan desain rancangan menjadi 

kenyataan. Peneliti membuat produk media pembelajaran Bahasa Jawa, 

peneliti akan memulai membuat produk media pembelajaran bahasa jawa 

sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti akan 

membuat suatu produk media pembelajaran yang dirancang dengan detail. 
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SDN 1 Donowarih Karangploso. Produk dibuat untuk penelitian pada SDN 

1 Donowarih Karangploso.  

 4. Tahap Implementasi (Implementation) 

   Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan rancangan 

pembelajaran yang telah dirancang secara nyata kepada siswa. Tahap 

pertama produk media ini akan di uji cobakan kepada siswa secara 

klasikal. Peneliti melakukan uji coba sebanyak jumlah siswa yang berada 

di kelas. Setelah di uji cobakan, selanjutnya peneliti menyebarkan angket 

kepada siswa dan wali kelas. 

 5. Tahap Evaluasi (Evaluation)  

   Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi keempat tahap yang 

dilakukan sebelumnya, untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik 

dan sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Seperti halnya pada                   

tahap desain, peneliti melakukan konsultasi kepada para ahli materi dan 

ahli media dalam memberikan saran terhadap media pembelajaran yang 

dirancang sebelumnya. Pada tahap evaluasi ini, peneliti mengambil 

evaluasi formatif yaitu mengumpulkan data-data pada setiap tahap. Pada 

evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk mengetahui respon 

siswa terhadap media pembelajaran pop up book melalui pengenalan 

perangane awak lan kegunaane. 

C.      Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dan pengembangan dilakukan di SDN 1 

Donowarih Karangploso. SDN Donowarih 1 Karangploso berlokasi di Jl. 
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Raya Donowarih, RT 8, RW 12, Dusun Karangan, Kecamatan 

Karangploso, Kota Malang. Terdapat beberapa alasan peneliti memilih  

sekolah dasar tersebut untuk dilakukan tempat penelitian, salah satunya 

karena kurangnya media pembelajaran yang digunakan ketika proses 

pembelajaran bahasa jawa, guru dan siswa hanya menggunakan buku guru 

maupun buku siswa saja sehingga  membuat siswa lebih mudah jenuh 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu kempuan siswa 

dalam pelajaran bahasa jawa juga di bawah rata-rata. Penelitian tersebut 

dimulai dari menentukan judul, observasi awal, membuat proposal, 

pengambilan data-data, mengolah data, sampai dengan ujian akhir skripsi. 

Waktu penelitian dan pengembangan di sekolah dasar tersebut, dilakukan 

pada semester genap. 

D.       Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang 

dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang sesuai. Peneliti 

tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, 

bila tidak tahu teknik pengumpulan data yang sesuai. Terdapat beberapa 

macam teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu melalui observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan atau 

triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara, angket, dokumentasi.  
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     1.    Observasi  

Observasi sangat penting untuk memulai kegiatan penelitian, 

dengan adanya observasi sangat membantu untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan oleh peneliti. Langkah pertama observasi yang 

dilakukan pada kelas I di SDN 1 Donowarih Karangploso yaitu peneliti 

mengumpulkan data. Diantaranya pada SDN 1 Donowarih Karangploso 

khususnya untuk kelas I sudah pernah menggunakan media pop up book 

melalui pengenalan perangane awak dengan materi Bahasa Jawa. Melalui 

kegiatan observasi pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai observer 

untuk mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas I SDN Donowarih 

1 Karangploso. Observasi dilakukan pada pelajaran Bahasa Jawa, dengan 

cara mengajar yang dilakukan oleh guru dan media pembelajaran yang 

digunakan pada saat proses kegiatan pembelajaran.  

     2.   Wawancara   

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Ketika hendak melakukan wawancara sebaiknya juga 

membawa alat bantu berupa gambar, tape recorder, yang berguna untuk 

memudahkan pewancara memperoleh informasi dan data-data. Pada 

penelitian ini, peneliti memilih 2 narasumber untuk diwawancara yaitu 

guru bagai wali kelas I , dan beberapa siswa. Wawancara dilakukan secara 

terbuka dan tidak terstruktur sehingga peneliti perlu menyimpulkan hasil 

wawancara secara sistematis. Wawancara tidak terstuktur dilakukan untuk 

mengetahui informasi secara langsung dengan guru kelas I sekolah dasar. 
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Pada guru kelas I, peneliti sebagai pewancara mengumpulkan nilai 

akademik dan non akademik dari siswa, guru juga mengumpulkan 

informasi tentang media yang digunakan untuk pelajaran Bahasa Jawa 

serta tata cara penggunaan dari media pembelajaran tersebut, pendapat 

tentang media materi Bahasa Jawa, dan kesulitan yang dihadapi ketika 

pelajaran Bahasa Jawa telah berlangsung. Selanjutnya juga pendapat 

tentang media pop up book yang digunakan untuk penelitian.  

    3.    Angket  

Angket juga merupakan alat untuk pengumpulan data, namun 

berupa butir-butir pertanyaan tertulis yang digunakan sebarkan kepada 

responden untuk mengisi jawabannya. Pada penelitian ini menggunakan 

angket yang berisi tentang instrumen pertanyaan validasi produk yang 

diberikan kepada ahli materi dan ahli media pembelajaran serta instumen 

analisis kebutuhan. Angket juga berisi saran maupun tanggapan mengenai 

produk media yang dibuat kepada guru wali kelas I SDN 1 Donowarih 

Karangploso. 

    4.    Dokumentasi 

Dokumen merupakan suatu catatan penting peristiwa yang telah 

berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk gambar contohnya film, 

patung. Sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, 

sejarah tentang kehidupan. Pada peneliti ini menggunakan pengumpulan 

data berupa video tentang keadaan sekolah dan kelas, proses wawancara 
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dengan narasumber, proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran yang telah dibuat.  

  E.      Instrumen Penelitian  

Alat ukur penelitian biasa dinamakan instrumen penelitian. Peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan instrumen pedoman observasi, 

wawancara, angket serta dokumentasi. Instrumen penelitian juga penting 

untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelian.  

     1.   Pedoman Observasi 

Peneliti melakukan observasi di SDN 1 Donowarih Karangploso 

khususnya pada kelas 1 sekolah dasar. Aspek yang diamati yaitu dalam 

ketersediaan media, penggunaaan media, cara mengajar guru dalam 

pemebelajaran bahasa jawa. Berikut ini kisi-kisi dari pedoman observasi. 
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Tabel 3.1 : Kisi-Kisi Pedoman Observasi Analisis Kebutuhan 

 

Kisi-kisi observasi                                        Objek yang diamati       Butir-butir 

Kegiatan yang dilakukan              Guru memberi motivasi kepada siswa  

ketika pembelajaran dan               sebelum pembelajaran dimulai. 

penyampaian materi. 

      1-3 

 

 

                                                      Guru menyampaikan materi dengan 

                                                      bahasa yang mudah dipahami siswa. 

 

    4 

 

 

                                                      Guru melibatkan siswa dalam 

                                                      Kegiatan pembelajaran di kelas.  

 

    5-6 

  

 

Ketersediaan media                      Dalam proses pembelajaran bahasa  

pembelajaran yang diajarkan.       jawa, terdapat media pembelajaran. 

 

   7-8 

 

 

                                                      Dalam media pembelajaran terdapat 

                                                      Materi yang layak diajarkan kepada  

                                                      Siswa.  

                                                       

  9 

 

 

 

                                                      Media pembelajaran dapat  

                                                      meningkatkan semangat dalam  

                                                      proses pembelajaran.  

  10 

 

 

 

Pengguaan media pembelajaran   Guru menguasai cara penggunaan 

bahasa jawa di dalam kelas.         media  pembelajaran bahasa jawa. 

 

 

   11-12 

 

 

Cara penggunaan media                Guru menjelaskan cara penggunaan 

pembelajaran bahasa jawa di         media pembelajaran bahasa jawa 

dalam kelas.                                   kepada siswa dengan menggunakan 

                                                       media pembelajaran bahasa jawa. 

           13 

 

 

 

 

                                                      Siswa dengan mudah menggunakan 

                                                      media pembelajaran bahasa jawa 

 

  14 

 

 

Kesulitan pada saat dalam            Siswa mengalami kesulitan ketika  

pembelajaran di kelas.                   mengikuti pemebelajaran di kelas. 

 

 

  15 

  

Selain itu, observasi juga dilakukan untuk uji coba produk oleh 

peneliti dengan observer wali kelas I. Adapun kisi-kisi observasi uji coba 

produk : 
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Tabel 3.2 : Kisi-kisi Pedoman Observasi Uji Coba Produk  

      No.                                                              Indikator 

1. Antusiasme siswa terhadap media pop up book melalui pengenalan perangane 

awak lan kegunaane  

2. Cara penggunaan media pop up book 

3. Motivasi siswa  

4. Sikap siswa  

5.  

 

2.   Pedoman Wawancara  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru 

wali kelas I. Kisi-kisi pedoman wawancara, diantaranya sebagai berikut :  

Tabel 3.3 : Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru Kelas I 

 

No.                                                 Indikator Pertanyaan 

1.    Media pembelajaran yang pernah digunakan untuk pembelajaran Bahasa Jawa. 

  

2.    Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.  

 

3. Antusiasme siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa dengan menggunakan  

media pembelajaran. 

 

4.    Kesulitan yang dialami siswa dalam pemebelajaran Bahasa Jawa. 

  

5. Solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam proses 

pembelajaran Bahasa Jawa. 

  

3.   Angket  

Pada penelitian ini, peneliti memberikan angket kepada siswa kelas 

I, ahli materi dan ahli media. Kisi-kisi angket yang akan diberikan, adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.4 : Kriteria Para Ahli 

No          Validator            Jenjang Pendidikan             Bidang Ahli 

1.   Dosen Ahli Materi                    S2                 Ahli Materi Pembelajaran  

2.   Dosen Ahli Media                     S2                Ahli Media Pembelajaran  
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Kisi-kisi angket yang diberikan yaitu sebagai berikut :  

Tabel 3.5 : Kisi-Kisi Instrumen Angket untuk Siswa Kelas I 

No.                                                             Indikator 

1.    Penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran Bahasa Jawa. 

 

2.    Warna media pembelajaran  

 

3.    Bentuk media pembelajaran  

 

4.    Kategori keamanan media pembelajaran Bahasa Jawa. 

 

5.    Membantu belajar siswa dan proses pembelajaran. 

  

Selain itu, angket juga diberikan untuk wali kelas I pada saat uji 

coba produk. Adapun kisi-kisi observasi uji coba produk :  

Tabel 3.6  Kisi-Kisi Lembar Angket Respon Guru 

No.                                              Indikator  

1.   Antusiasme siswa terhadap media pembelajaran pop up book  

2.   Motivasi siswa  

3.   Sikap siswa 

4.   Manfaat media pembelajaran pop up book 

 
  Tabel 3.7 : Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi Pembelajaran 

No.      Aspek Penilaian                                                   Indikator 

1.    Pembelajaran          Penggunaan judul menarik dan dapat memotivasi siswa untuk    

belajar. 

 

                                           Media digunakan untuk individu, kelompok kecil dan besar. 

 

2.       Isi Materi                 Isi materi sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) yang telah 

        (Conten of Matter)    ditentukan.  

 

                                            Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

ditentukan. 

  

                                           Isi materi memiliki konsep yang tepat. 

 

3.        Interaksi                  Media pembelajaran dapat dengan mudah digunakan. 

           (Interactional) 

 

   4.       Umpan Balik           Pengguna bisa memahami materi yang dsampaikan melalui 

               (Feedback)             media pembelajaran. 

 

     (Sumber: Ula To’if Mufidah, 2015 diadaptasi)  
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media Pembelajaran 

No.      Aspek Penilaian                                                       Indikator 

1.     Pewarnaan (Colour) 

 

 

         Warna tidak menggangu materi pembelajaran. 

 

         Kombinasi warna yang digunakan menarik.  

 

2.     Pemakaian Kata atau  

        Bahasa  

 

 

 

 

 

         Bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

 

         Ukuran font pada media pemeblajaran jelas. 

 

         Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 

 

3.     Keterpaduan 

 

 

 

 

         Penyajian materi pada media pembelajaran mudah  

dipahami dan jelas.  

 

        Sesuai urutan halaman. 

 

4.     Desain (Interface) 

 

 

 

 

        Penggunaan bentuk gambar menarik. 

 

        Bentuk huruf mudah dibaca. 

 

        Aman dan tahan lama.  

     (Sumber: Ula To’if Mufidah, 2015 diadaptasi 

   4.     Foto  

   Dokumentasi foto akan dilakukan oleh peneliti pada saat observasi 

awal, wawancara dengan wali kelas I, uji coba produk, sampai proses 

pembelajaran pada saat implementasi produk di dalam kelas. Selain itu, 

peneliti juga akan mendokumentasikan lingkungan sekolah maupun kelas. 

Dokumentasi sangat berguna untuk bukti penelitian dan bentuk memori. 

F.      Teknik Analisis Data  

   Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat 

kesimpulan yang mudah untuk dipahami orang lain ataupun diri sendiri 
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(Sugiyono, 2015 : 335). Jenis teknik analisis data terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.  

  1. Analisis data kualitatif  

Penelitian kualitatif dilakukan yang digunakan untuk mengolah 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara, angket, dokumentasi. 

Dalam penelitian kuantitatif analisis yang dibutuhkan lebih difokuskan 

selama proses di lapangan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan. 

Nilai yang diperoleh pada setiap langkah-langkah tersebut di dapat dengan 

menggunakan angket data analisis validitas ahli materi pembelajaran dan 

ahli media serta angket data analisis respon guru dan siswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran pop up book.  

2. Analisis data kuantitatif 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

Linkert. Skala linkert terdiri dari lima kategori pencapaian, yaitu : 

Tabel 3.9 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Respon Siswa dan Para Ahli 

 

 

No. 

Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi   Keterangan 

 1. 81 - 100%            Sangat baik Sangat layak/ sangat valid, tidak perlu direvisi 

  2.      61 - 80%                   Baik                 Layak/ valid, tidak perlu direvisi 

  3.      41 - 60%      Cukup baik           Cukup layak/ cukup valid, perlu direvisi 

  

  4. 21 - 40%              Kurang baik Tidak layak/ tidak valid, perlu direvisi 

5. < 20%            Sangat kurang baik Sangat tidak layak/ sangat tidak valid, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010:244) 

Sedangkan rumus distrubusi persentase menurut Anas Sudjono 

(2012:43) sebagai berikut : 
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Keterangan : 

f  =  frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N =  Number of Case (jumlah frekuensi) 

p  =  angka presentase 

 

          3.    Analisis validasi angket ahli  

Validitas disini untuk menguji kesesuaian materi pembelajaran 

yang terdapat pada media pembelajaran dan menguji kelayakan dari media 

pembelajaran Bahasa Jawa. Pada angket validasi ahli menggunakan skala 

Likert, Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan 

persepsi dari seseorang maupun dari kelompok serta dapat di ukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 2015 : 134). Skala Likert 

yang digunakan terdiri dari lima kategori yang disajikan pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Indikator Kevalidan Data Angket Penilaian Validator Materi dan 

Media 

No.                                           Keterangan                                                                   Skor 

1.  Setuju/selalu/sangat positif/sangat baik/sangat memotivasi.                                      5 

 

2.  Setuju/ragu/kadang-kadang/netral/cukup baik/memotivasi.                                       4   

 

3.  Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup layak/cukup memotivasi.                            3 

 

4.  Tidak setuju/Kurang sesuai/ kurang menarik / kurang layak/kurang memotivasi.     2 

 

5.   Sangat tidak setuju/menarik/sangat kurang paham/sangat kurang layak.                  1 

 

     (Sugiono, 2015 : 135 dengan modifikasi peneliti) 

Uji angket validitas ahli media pembelajaran pop up book dapat 

dilakukan dengan membandingkan jumlah skor dari responden (∑) dengan 

P = ∑R : N  x 100 % 
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jumlah skor ideal (N). Adapun rumus menurut Arifin (dalam Endang, 

2013:36) adalah sebagai berikut:  

Keterangan: 

P     = Presentase skor (dibulatkan) 

∑R  = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan tiap 

                                   responden 

N    = Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item 

            4.      Analisis validasi angket respon siswa dan guru 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian di 

analisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji keefektifan produk 

dari respon siswa dan kelayakan tentang media pembelajaran yang sedang 

dikembangkan.  

Tabel 3.11 Kriteria Kevalidan Data Angket Respon Siswa dan guru kelas I 

No.                        Keterangan                                    Kualifikasi        Tingkat Pencapaian 

1.  Sangat layak/sangat valid/tidak perlu revisi.       Sangat baik                  80-100%  

 

2.   Layak/valid/tidak perlu revisi.                                  Baik                       60-79% 

 

3.   Kurang layak/kurang valid/perlu revisi.              Cukup Baik                40-59% 

 

4.   Tidak layak/tidak valid/perlu revisi.                   Kurang Baik                20-39% 

 

5.   Sangat tidak layak/sangat tidak valid/revisi. Sangat Kurang Baik          <20% 

   

      (Ula To’if Mufidah, 2015 diadaptasi) 

Dengan ketentuan: 

a) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (81% - 100%), maka 

media tersebut kualifikasi sangat baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 
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b) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (61% - 80%), maka media 

tersebut kualifikasi baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

c) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (41% - 60%), maka media 

tersebut kualifikasi cukup baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

    d) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (21% - 40%), maka media 

tersebut kualifikasi kurang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

   e) Apabila hasil analisis memperoleh kriteria E (< 20%), maka media 

tersebut kualifikasi sangat kurang baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran yang sedang dikembangkan 

mendapatkan respon positif dari siswa apabila presentase yang di 

peroleh (>61%). 


