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BAB III 

METODE ENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Di dalam dunia pendidikan, Menurut Setyosari (2012: 214-223) penelitian 

pengembangan merupakan jenis penelitian yang relative baru. Penelitian 

pengembangan tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian lain, perbedaannya 

terletak pada metodologinya saja. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model procedural yaitu model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-

langkah atau tahapan-tahapan prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk tertentu.  

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian pengembangan 

atau penelitian yang biasa disebut dengan penelitian Reserch and Development. 

Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

Penelitian dan Pengembangan ADDIE yang merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang sistematik. Pemilihan model ini dilandasi dengan pertimbangan 

bahwa model ini dikembangkan secara terprogram yang dilakukan dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Model ini terdiri 

dari 5 tahapan, yaitu (1) Analyze/Analisis (2) Desain/Perancangan Media, (3) 

Development/Pengembangan Media, (4) Evaluation/Evaluasi Media, (5) 

Implementation/Implementasi Media. 
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Bagan 3.1. Tahapan Model ADDIE 

Alasan penggunaan model pengembangan ADDIE ini yaitu sebagai berikut : 

1. Model pengembangan ADDIE merupakan model pengembangan yang sistematis 

Karena model pengembangan ADDIE selalu dilakukan evaluasi pada setiap 

tahapan sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada tahap akhir agar peneliti 

dapat dengan mudah melakukan pemecahan masalah 

2. Model ADDIE digunakan untuk menghasilkan produk media pembelajaran visual, 

multimedia, juga bahan ajar 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Tahap Analyze (Analisis) 

Pada kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Jawa 

khusunya materi membaca aksara Jawa di SDN Temas 1 Batu. Pada tahap analisis 

ini meliputi beberapa kegiatan yaitu (a) Melakukan analisis kompetensi yang 

dituntut kepada peserta didik tentang kapasitas belajarnya, pengetahuan, 

keterampilan (b) Melakukan analisis karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan pada bulan Januari tahun 2018 dan berdasarkan 

Analyze/Analisis 

Implementation/Impl

ementasi Media 

Evaluation/Evaluasi 

Media 

Development/Penge

mbangan Media 

Design/Perancangan 

Media 
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hasil wawancara yang telah dilakukan dengan praktisi (guru) kelas IV A Bapak 

Mht, pada 13 Desember 2017 tentang proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

di kelas IV A diketahui bahwa : 

a. Minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Jawa kurang dikarenakan siswa 

merasa kesulitan terhadap materi Bahasa Jawa salah satunya yaitu kesulitan 

dalam membaca aksara Jawa. 

b. Media yang digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran membaca 

aksara Jawa yaitu denga tabel aksara Jawa. 

c. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran membaca aksara Jawa 

yaitu ceramah dan pemberian tugas. 

d. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa yaitu 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pepak Bahasa Jawa. 

2. Tahap Design (Perancangan Media) 

Pada tahap perancangan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) komponen 

yang dikembangkan yaitu difokuskan pada tiga kegiatan yakni pemilihan materi 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan tuntutan kompetensi, 

strategi pembelajaran yang di terapkan pada proses pembelajaran dan bentuk serta 

metode evaluasi yang digunakan. 

a. Materi Yang Sesuai Dengan Karakteristik Peserta Didik 

Pengembangan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) ini dirancang untuk 

siswa Sekolah Dasar dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Jawa materi 

membaca Aksara Jawa. Pada dasarnya siswa usia Sekolah Dasar akan lebih 

memahami materi yang diberikan jika dalam penyampaian materi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan media permainan yang dikemas sedemikian 

rupa untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa.  
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Agar pembelajaran dapat berjalan lancar perlu adanya pemilihan materi yang 

sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Pemilihan materi 

tersebut dapat dilakukan dari Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

mata pelajaran Bahasa Jawa yaitu sebagai berikut :   

1. Standart Kompetensi 

Memahami wacana lisan sastra dan nonsastra dalam kerangka budaya 

Jawa. 

2. Kompetensi Dasar 

Membaca kata dan kalimat beraksara Jawa yang menggunakan 

sandhangan swara dan panyigeg. 

Berdasarkan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar, sehingga 

dirumuskan tujuan pembelajaran membaca aksara Jawa yaitu sebagai 

berikut : 

1) Siswa dapat membaca kata beraksara Jawa Legena, kata beraksara 

Jawa Sandhangan swara dan kata berakara Jawa berpanyigeg. 

2) Siswa dapat membaca kalimat beraksara Jawa Legena, kata 

beraksara Jawa Sandhangan swara dan kata beraksara Jawa 

berpanyigeg. 

b. Strategi Pembelajaran 

Mata pelajaran Bahasa Jawa dalam keterampilan membaca Aksara 

Jawa dapat dipelajari dengan baik melalui penggunaan strategi pembelajaran 

yang tepat. Strategi yang dapat digunakan dalam penyampaian materi 

membaca aksara Jawa yaitu strategi pembelajaran pakem, dalam pembelajaran 

tersebut siswa akan terlibat secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Karena dalam pembelajaran digunakan sebuah permainan dengan kartu 
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gambar berseri, sehingga siswa akan lebih senang karena belajar sambil 

bermain. Juga dalam media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) ini dirancang 

semenarik mungkin dari segi warna dan keselarasan segi gambar yang akan 

digunakan 

3. Tahap Development (Pengembangan Media) 

Tahap Development (Pengembangan Media) merupakan tahap mewujudkan 

rancangan media  menjadi wujud nyata yaitu media Kerajawa (Kertu Aksara 

Jawa).  Dalam tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan segala sumber 

atau referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi, pembuatan gambar-

gambar ilustrasi dan pembuatan tulisan aksara Jawa serta melakukan validasi 

dengan para ahli validator yaitu ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

4. Tahap Implementation (Implementasi Media) 

Tahap implementation merupakan tahapan yang dilakukan dari hasil 

pengembangan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Pada tahap ini dilakukan 

uji coba produk di lapangan yaitu di SDN Temas 1 Batu untuk memperoleh 

gambaran tentang tingkat kepraktisan dalam pembelajaran membaca aksara Jawa, 

kemenarikan dan kepraktisan media bagi siswa serta tingkat kevalidan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

5. Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi media. Dalam tahap evaluasi media ini 

terdapat dua macam evaluasi yaitu 1) evaluasi formatif yaitu digunakan untuk 

mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan 

media, 2) Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir program 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dan kualitas 

pembelajaran secara luas. Namun dalam evaluasi pengembangan media Kerajawa 



43 
 

(Kertu Aksara Jawa) ini hanya menggunakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif 

ini dilakukan untuk penyempurnaan media pembelajaran sesuai dengan harapan 

awal atau tidak. Dalam menentukan kevalidasian produk ini, jenis data dalam 

penelitian pengembangan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari saran dan kritik para ahli, sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil telaah para ahli dan angket respon siswa. Hasil tersebut 

kemudian dianalisis kembali dengan cara dideskripsikan dan dijadikan acuan 

dalam melakukan revisi media pembelajaran.  

C. Uji Coba Produk 

1. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas IV A SDN 

Temas 1 Batu. Uji coba dilakukan kepada 12 siswa. 

2. Objek Uji Coba 

Objek uji coba pada penelitian pengembangan ini yaitu Media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa) untuk pembelajaran membaca aksara Jawa siswa kelas IV SD/MI. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini ada dua yaitu 

jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dibutuhkan sebagai data penelitian 

tahap analisis data. Data diperoleh dari observasi di lingkungan sekolah dan 

wawancara dengan guru mengenai permasalahan dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa yang ada di SDN Temas 1 Batu. Sedangkan sumber data yang ada pada 

penelitian pengembangan ini adalah guru, siswa dan proses belajar mengajar materi 

membaca aksara Jawa di kelas IV-A SDN Temas 1 Batu. 

Jenis data kuantitatif dibutuhkan sebagai hasil dari tahap evaluasi media dan 

implementasi media. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian angket dari ahli 
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media, ahli materi, guru di kelas IV-A dan siswa kelas IV-A pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sedangkan sumber data dalam data kuantitatif ini yaitu ahli materi 

(dosen ahli Bahsa Jawa), ahli media (dosen ahli media pembelajaran), guru di kelas 

IV-A sebagai praktisi dan siswa kelas IV-A di SDN Temas 1 Batu. 

E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilakukan di SDN Temas 1 Batu kelas IVA. 

Letaknya berada di Jalan Patimura No. 23 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 

tahun 2018 pada semester genap.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini adalah dengan 

melakukan observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan pada awal dilakukan penelitian, yakni pengumpulan 

data kualitatif mengenai permasalahan pembelajaran yang terdapat di SDN Temas 

1 Batu. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi bebas, 

sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan buku panduan. Data observasi 

dalam penelitian ini sebagai data tahap I Analyze/analisis dalam model 

pengembangan ADDIE. Data yang diambil yaitu data yang berkenaan dengan 

permasalahan-permasalahan yang ada pada pembalajaran mata pelajaran bahasa 

Jawa materi membaca aksara Jawa di kelas IV SDN Temas 1 Batu. Permasalahan 

yang ditemukan yaitu penggunaan media dan metode yang digunakan guru sangat 

terbatas, sehingga siswa kelas IV A sangat tidak menyukai mata pelajaran 

tersebut. 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi dalam Pembelajaran 

No. Komponen Sub Komponen 

1. Pengamatan saat pembelajaran 

bahasa Jawa terhadap guru 

Media yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi 

Metode yang digunakan guru 

2. Pengamatan saat pembelajaran 

bahasa Jawa terhadap siswa 

Antusias siswa terhadap pembelajaran 

membaca aksara Jawa 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 

2. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan dengan praktisi yakni guru kelas atau wali kelas IV 

A SDN Temas 1 Batu yang juga merupakan guru Bahasa Jawa di kelas IV A. 

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai 

permasalahan pembelajaran di kelas khusunya mata pelajaran Bahasa Jawa materi 

membaca Aksara Jawa yang sebelumnya telah dilakukan observasi. Wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur sehingga 

wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat 

sebelum peneliti melakukan wawancara. Data wawancara pada penelitian ini 

sebagai data tahap I Analyze/Analisis dalam model pengembangan ADDIE. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Terhadap Guru Bahasa Jawa  

No. Komponen Sub Komponen No.Pertanyaan 

1. Informasi kelas Jumlah siswa di dalam kelas 

Nilai bahasa Jawa 

Karakteristik siswa kelas IV A 

Pertanyaan nomor 1 

Pertanyaan nomor 2 

Pertanyaan nomor 3  

2. Informasi tentang 

mata pelajaran 

Mata pelajaran yang dianggap 

sulit oleh siswa di kelas IV A 

Pertanyaan nomor 4 

3. Informasi media, 

sumber belajar 

yang digunakan 

dalam 

pembelajaran  

Metode pembelajaran yang 

diterapkan di kelas 

Media dan sumber belajar 

dalam pembelajaran yang 

pernah digunakan  

Pertanyaan nomor 5 

 

Pertanyaan nomor 6 
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3. Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap 

pengembangan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Ada beberapa angket yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1) Angket untuk penilaian ahli materi terhadap media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa). Angket ini disusun berdasarkan prinsip pengembangan dan 

prinsip penggunaan media pembelajaran. Angkat ini digunakan untuk 

memperoleh data penilaian dari ahli materi berkenaan dengan kualitas 

materi dan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan media 

Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Dari angket tersebut digunakan sebagai 

data dari tahap III Development/Pengembangan Media. 

2) Angket untuk penilaian ahli media terhadap media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa). Angket ini digunakan untuk memperoleh data penilaian dari 

ahli media berkenaan dengan kualitas tampilan, kualitas kepraktisan dari 

media, kemenarikan dari media dan teknis penggunaan media yang 

dikembangkan. Data angket tersebut digunakan sebagai data dari tahap III 

Development/Pengembangan Media. 

3) Angket untuk penilaian praktisi (guru) terhadap media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa) serta isi materi yang ada di dalamnya. Angket ini digunakan 

untuk memperoleh data penilaian berkenaan dengan tampilan media dan 

isi materi dari sudut pandang praktisi (guru) ketika dilakukan uji coba 

media tersebut di dalam pembelajaran. Data angket tersebut digunakan 

sebagai data dari tahap III Development/Pengembangan Media. 

4) Angket untuk penilain siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Data angket tersebut 
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digunakan untuk memperoleh data penilaian berkenaan dengan media dan 

isi materi dari sudut pandang siswa ketika dilakukan uji coba media 

tersebut dalam proses pembelajaran. Data angket tersebut digunakan 

sebagai data dari tahap IV Implementation/Implementasi Media. 

4. Tes 

Tes digunakan untuk mendeskripsikan keterterapan penilaian pemahaman setiap 

siswa terhadap media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Tes ini digunakan sebagai 

data dari tahap IV Implementation/implementasi media 

5. Dokumentasi 

Sumber data dokumen diperoleh dari dokumentasi selama proses kegiatan 

pelaksanaan penggunaan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) yang berupa foto-

foto saat pembelajaran sedang berlangsung. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Dokumentasi Kelas IV A 

No. Aspek Yang Diamati  Dokumentasi 

1. Kegiatan pembelajaran di kelas IV 

menggunakan media Kerajawa 

(Kertu Aksara Jawa) 

Proses kegiatan belajar mengajar 

menggunakan media Kerajawa (Kertu 

Aksara Jawa) 

Sikap siswa saat membaca petunjuk 

media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) 

Sikap siswa saat mencocokan kartu satu 

gambar dengan kartu beraksara Jawa 

warna kuning 

Sikap siswa saat mencocokan kartu tiga 

gambar dengan kartu beraksara Jawa 

warna biru 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi dalam pembelajaran bahasa Jawa materi membaca aksara Jawa. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan juga siswa. 
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2. Daftar wawancara untuk memperoleh informasi tentang permasalahan 

pembelajaran khusunya mata pelajaran Bahasa Jawa materi membaca Aksara 

Jawa pada kelas IV A SDN Temas 1 Batu. Kisi-kisi dalam wawancara ini yaitu 

berkenaan dengan minat siswa terhadap mata pelajaran bahasa Jawa, metode dan 

media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran bahasa Jawa. 

3. Angket yang digunakan untuk penilian dari ahli materi terhadap materi pada 

Kerajawa (Kertu Aksara Jawa).  Kisi-kisi yang digunakan untuk ahli materi yaitu 

berkenaan dengan kesesuaian materi dengan Standart Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, ketepatan cakupan materi, keterkinian dan kebenaran materi, 

kesesuaian materi dengan kehidupan sehari-hari dan kemenarikan pengemasan 

materi. 

4. Angket yang digunakan untuk penilaian dari ahli media terhadap media Kerajawa 

(Kertu Aksara Jawa). Kisi-kisi yang digunakan untuk ahli media yaitu berkenaan 

dengan kemenarikan dan kepraktisan media, keamanan media jika digunakan oleh 

siswa, kesesuaian dan ketepatan pemilihan komponen yang digunakan dalam 

media. 

5. Angket yang digunakan untuk penilaian dari praktisi (guru) terhadap isi materi 

dan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Kisi-kisi yang digunakan dalam 

penilaian oleh praktisi (guru) yaitu gabungan semua kisi-kisi oleh ahli materi dan 

ahli media. 

6. Angket yang digunakan untuk penilaian dari siswa terhadap proses pembelajaran 

dengan menggunakan media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa). Kisi-kisi yang 

digunakan untuk mengetahui respon siswa yaitu berkenaan dengan kemenarikan 
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media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) oleh siswa yang menggunakan media 

tersebut. 

7. Tes digunakan untuk mengetahui keterterapan penilaian pemahaman siswa 

terhadap media Kerajawa (Kertu Aksara Jawa) dalam pembelajaran. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

dengan cara teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data Analisis kualitatif 

digunakan untuk jenis data wawancara dan observasi yang telah dilakukan dalam 

penelitian. Sedangkan data analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari angket. Adapun teknik analisis lebih detail akan dipaparkan 

sebagai berikut : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diambil dari analisis ketika wawancara dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti, berserta dari narasumber yakni guru (praktisi) di kelas IV-

A SDN Temas 1 Batu.  

Data kualitatif di lapangan (SDN Temas 1 Batu) dilakukan dengan 

menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis 

data ini yaitu ada empat langkah yaitu Data Collection (Pengumpulan Data), data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

verification/conclusion (penarikan kesimpulan).  

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dari angket yang berisi 

tentang kelayakan media yang didalamnya terdapat indikator untuk kevalidan 

media, keunikan atau kemenarikan media dan kepraktisan media yang didapat dari 

ahli materi, ahli media, guru dan siswa di kelas IV-A SDN Temas 1 Batu. Data 

kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 
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1. Analisis Angket Validasi Ahli dan Angket Respon Siswa 

Angket validasi dianalisis dengan skala likert yang menggunakan skala 

1-4 dengan pedoman penelitian pada tabel. Menurut Sugiono (2016 : 93 ) 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang mengenai suatu fenomena. Kategori skor dalam skala likert 

dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 Pedoman penilaian angka angket validasi 

Skala Kriteria terhadap produk 

1 Kurang setuju/kurang sesuai/kurang baik/kurang menarik/kurang 

paham/kurang mengerti/kurang mudah/kurang aktif/kurang 

memotivasi/kurang layak/kurang bermanfaat. 

2 Cukup setuju/cukup sesuai/cukup baik/cukup menarik/cukup 

paham/cukup mengerti/cukup mudah/cukup aktif/cukup 

memotivasi/cukup layak/cukup bermanfaat. 

3 Setuju/sesuai/baik/menarik/paham/mengerti/mudah/aktif/memotivasi/ 

Layak/bermanfaat. 

4 Sangat setuju/sangat sesuai/sangat baik/sangat menarik/sangat 

paham/sangat mengerti/sangat mudah/sangat aktif/sangat 

memotivasi/sangat layak/sangat bermanfaat. 

(Sumber : Sugiono 2016 :93) 

Pedoman persentase data dari hasil penilaian validator dianalisi dengan rumus 

dibawah ini : 

P = 
∑

𝑛
 x 100 

Keterangan : 

P  : Presentasi skor 

∑  : Jumlah jawaban 

N : Skor maksimal  

Hasil validasi oleh para ahli dan respon siswa digunakan untuk 

mengetahui analisis terhadap produk yang dikembangkan dengan 

menggunakan interpretasi skor. 
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Tabel 3.5 Interpretasi skor angket validasi produk 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

1. 81-100 % Sangat Baik 

2. 61-80 % Baik 

3. 41-60 % Kurang Baik 

4. 21-40 % Tidak Baik 

(Sumber : Arikunto, 2013 : 281) 

Jika hasil validasi menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk 

tersebut dinyatakan mendapatkan respon positif siswa. Oleh karena itu media 

pembelajaran yang dikembangkan layak dan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Angket respon siswa juga dapat dijadikan bahan masukan dalam 

melakukan perbaikan media. 


