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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Metode Penelitian & Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jenis penelitian Research and Development (R&D) atau 

penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE. Model ADDIE 

(analyze, design, development, implementation, evaluation) merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistematik. Pemilihan model ini didasari atas 

pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada 

landasan teoritis desain pembelajaran. Peneliti telah melakukan langkah penelitian 

awal dengan menggunakan model ADDIE seperti yang telah dikemukakan bahwa 

pertama dengan analisis atau wawancara. Penelitian pengembangan merupakan 

jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan 

produk tertentu. Produk tersebut dapat berupa modul atau media dua dimensi. 

Mengembangkan produk baru peneliti menggunakan model ADDIE. 

Model ini terdiri atas lima langkah, yaitu: 1) analisis (analyze), 2) perancangan 

(design), 3) pengembangan (development), 4) implementasi (implementation),dan 

5) evaluasi (evaluation). Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan 

pengembangan ini berupa media Audio Purawa  untuk pembelajaran bahasa Jawa 

di kelas III SDN Sukorejo 1 Blitar. 
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Secara umun model ADDIE digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.2 Tahapan Model ADDIE 

(Sumber: Tegeh 2007) 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur pengembangan produk pada penelitian ini menggunakan langkah 

pengembangan yang dikemukakan oleh ADDIE. Prosedur pengembangan 

menurut ADDIE adalah sebagai berikut : 1) Tahap I Analisis (Analyze), 2)Tahap 

II Perancangan (design), 3) Tahap III Pengembangan (development), 4) Tahap IV 

Implementasi (implementation), 5) Tahap V Evaluasi (evaluation). Dari langkah 

tersebut adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. 

 

1. Tahap 1 Analisis (Analyze) 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan pembelajaran aksara Jawa di SDN Sukorejo 1 Blitar. Berdasarkan 

hasil observasi di SDN Sukorejo 1 Blitar pada 7-12 Nopember 2017 dan 

Analyze 

(Analisis

) 

Evaluation  

(evaluasi ) 

Implement  

(implementasi) 

Design  

(desain)  

Development 

(pengembang

an) 
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berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru kelas III pada 13-14 

Nopember 2017 tentang pembelajaran akasara Jawa di kelas III diketahui bahwa: 

1) media yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran aksara Jawa masih 

terbatas yaitu berupa tabel bergambar aksara Jawa dengan ukuran kurang lebih 

50x 30 cm dan menggunakan pepak bahasa Jawa; 2) proses pembelajaran aksara 

Jawa menggunakan metode ceramah dan penugasan; 3) sumber beajar yang 

digunakan berupa buku dan LKS; dan 4) siswa kurang terampil membaca akasara 

Jawa. 

Salah satu guru kelas III menjelaskan bahwa media yang ada yaitu hanya 

tabel aksara Jawa dengan ukuran kurang lebih 50x30 cm. Salah satu guru kelas III 

juga mengatakan bahwa belum pernah melakukan inovasi pada pebelajaran aksara 

Jawa sehingga pembelajaran mengenal dan membaca aksara Jawa yang 

berlangsung selalu demikian. Hal tersebut membuat siswa kurang dapat membaca 

tulisan aksara Jawa yang ada di media tersebut, padahal pembelajaran membaca 

membutuhkan media visual dengan kualitas keterbacaan yang baik. Dapat 

dikatakan media yang selama ini dipakai guru belum mendukung pembelajaran 

aksara Jawa, sehingga dibutuhkan media dengan kualitas keterbacaan yang baik 

untuk mendukung pembelajaran aksara Jawa.  

Berdasarkan pernyataan di atas  dan permasalahan aksara Jawa yang ada, 

maka pengembangan media puzzle merupakan hal yang paling memungkinkan. 

Pengembagan media Audio Purawa selain dapat mengatasi keterbatasan media, 

juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembelajaran aksara Jawa yang 

lain seperti: a) metode guru yang monoton; b) guru belum menerapkan cara 
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pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa SD yang mudah jenuh dan 

senang bermain; c) siswa kurang terampil membaca aksara Jawa. 

Audio Purawa dapat mengatasi permasalahan pembelajaran yang lain 

karena penggunaan media ini dikemas dalam bentuk permainan. Salah satu guru 

kelas III mengatakan belum pernah mengajarkan aksara Jawa menggunakan 

metode permainan, sehingga penggunaan media yang dikemas dalam bentuk 

permainan ini merupakan suatu hal yang baru dalam pembelajaran membaca 

aksara Jawa di kelas III SDN Sukorejo I Blitar. Penggunaan media Audio Purawa  

juga diharapkan dapat membuat siswa senang belajar membaca aksara Jawa 

karena media ini didesain sesuai dengan karakteristik siswa SD.  

2. Tahap II Perancangan (Design) 

Tahap desain adalah tahap perancangan kerangka media pembelajaran yang 

akan dikembangkan. Tahap perancangan atau desain dilakukan dengan kerangka 

acuan sebagai berikut: a) Media dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip desain 

visual, karakteristik siswa SD dan fungsinya yaitu mengatasi permasalahan 

keterbatasan pembelajaran aksara Jawa siswa SDN Sukorejo I Bitar. Media Audio 

Purawa merupakan media pembelajaran aksara Jawa, yang terbuat dari kayu dan 

mempunyai 20 huruf aksara Jawa atau 20 puzzle yang setiap puzzlenya terdapat 

juga keterangan cara membaca atau huruf latin berbentuk suara jika dipasang 

sesuai dengan tempatnya. Dimana huruf-huruf tersebut bisa dilepas dan 

dipasangkan lagi sesuai dengan bentuknya. Pembahasan lebih lanjut mengenai 

racangan media Audio Purawa terdapat di Bab IV subbab Deskripsi Hasil Tahap 

Design. 
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3. Tahap III Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini, peneliti mulai memproduksi produk awal media Audio 

Purawa  sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Kegiatan 

pengembangan ini meliputi pengumpulan bahan, pembuatan desain dan mencetak 

produk. Rancangan kerangka produk ini diterapkan menjadi produk awal media 

pembelajaran dengan menggunakan Audio Purawa sebagai media pembelajaran. 

Kemudian validasi ahli materi dimana tahapan ini berguna untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan mendapatkan saran 

perbaikan produk awal sebelum diujikan kepada siswa. Validasi ahli terdiri dari 

validasi ahli media dan validasi ahli materi. Setelah validasi ahli dilakukan 

selanjutnya adalah revisi tahap 1, dimana revisi tahap pertama adalah tahapan 

perbaikan produk berdasarkan saran dan masukan dari ahli media maupun ahli 

materi yang didapatkan. 

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi diterapkan dalam pengembangan pembelajaran untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi 

keefektifan, kemenarikan, dan keefisiensi pembelajaran. Keefektifan berkenaaan 

dengan sejauh mana produk pengembangan dapat mencapai tujuan dan 

kompetensi yang diharapkan. Kemenarikan berkenaan dengan sejauh mana 

produk pengembangan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

menantang dan memotivasi belajar peserta didik. Efisiensi berkaitan dengan 

penggunaan segala sumber seperti dana, waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan  
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5. Tahap V Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif 

dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 

penyempurnaan dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas 

pembelajaran. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan menguji coba media 

pembelajaran kepada pengguna (siswa). Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui 

respon penilaian siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Uji 

coba produk dilaksanakan dalam satu tahap yaitu uji coba kelompok besar.  

Uji coba kelompok besar dilakukan pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 10 siswa laki-

laki. Dari 30 siswa tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok besar yang masing-

masing kelompok terdiri dari 7-8 siswa.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dilaksanakan pada buan September 2018 dan tempat penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Sukorejo 01 kota Blitar yang beralamat di Jalan Manggar 

No. 57 Desa. Sukorejo, Kec. Sutojayan. Kab Blitar. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester I (ganjil)  pada tahun 2018/ 2019 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian media Audio Purawa ini dijabarkan sebagai berikut. 
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a) Validasi 

Pada subjek uji coba ini dilakukan oleh dosen para ahli media pembelajaran, 

dosen ahli media materi pembelajaran. Penjelasan subjek uji coba para ahli dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli 

No. Subjek Uji Coba Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen Ahli Media Lulusan S2 Ahli media 

2. Dosen Ahli Materi Lulusan S2 Ahli materi 

 

b) Subjek Implementasi Media 

Subjek implementasi pengembangan media ini menggunakan siswa kelas III 

serta guru SDN Sukorejo 01 kota Blitar. Uji coba ini dilaksanakan dengan 30 

siswa. Siswa kelas III SD juga akan diberikan angket penilaian seberapa menarik 

media yang dikembangkan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian 

pengembangan ini adalah angket validasi dan angket untuk siswa. Angket validasi 

digunakan oleh ahli media dan ahli materi untuk mengevaluasi produk yang 

dikembangkan. Angket untuk siswa digunakan oleh peneliti untuk mengukur dan 

mengevaluasi kualitas produk media. Teknik pengumpulan data dalam 

penenelitian pengembangan ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan kuesioner 

(angket). Berikut rincian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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1. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai 

permasalahan pembelajaran yang ada di SDN Sukorejo 1 Blitar. Observasi yang 

dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi bebas, sehingga tidak ada panduan 

atau batasan dalam melakukan observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara terstruktur dengan praktisi (guru kelas III SDN Sukorejo 1 

Blitar) dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai permasalahan 

pembelajaran membaca aksara Jawa  di kelas III. Wawancara yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, sehingga wawancara dilakukan 

sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelum wawancara.  

3. Angket  

a. Angket Ahli Materi 

Angket untuk penilaian ahli materi terhadap media  Audio Purawa. Angket 

pada penelitian ini disusun berdasarkan prinsip pengembangan (desain) dan 

prinsip penggunaan media pembelajaran. Angket ini digunakan untuk 

memperoleh data penilaian ahli materi tentang kualitas materi pada media yang 

dikembangkan.  

b. Angket Ahli Media 

Angket untuk penilaian ahli media terhadap media permainan Audio 

Purawa. Angket ini digunakan untuk memperoleh data penilaian ahli media 

tentang kualitas tampilan, fisik, fungsi, dan teknis penggunaan media yang sedang 

dikembangkan. 
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c. Angket untuk Siswa 

Angket untuk penilaian siswa terhadap proses pembelajaran dan media 

Audio Purawa.  Angket ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses 

pembelajaran dan media dari sudut pandang siswa ketika dilakukan uji coba. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi data untuk 

implementasi media maupun foto yang berkaitan dengan pelaksanaan 

implementasi sebuah media pembelajaran yang telah dikembangkan. Penyebaran 

angket ini digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan serta kemenarikan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Sasaran angket ini digunakan untuk ahli 

media, ahli materi, serta ahli pembelajaran (guru). Angket ini juga diberikan 

kepada peserta didik kelas III SDN Sukorejo 01 kota Blitar untuk mengetahui 

hasil kemenarikan media.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

angket. Angket digunakan untuk menilai dan mengevaluasi produk yang 

dikembangkan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

instrumen yang layak adalah menyusun kisi-kisi instrumen dan indikator 

instrumen, mengkonsultasikan kisi-kisi instrumen kepada dosen pembimbing, dan 

melakukan expert judgment oleh ahli media dan ahli materi. Sebelum digunakan,  

instrumen ini terlebih dahulu divalidasi oleh ahli media dan ahli materi.Instrument 

penelitian tersebut terdiri dari pedoman observasi, pedoman wawancara, angket 
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ahli media, angket ahli materi, dan angket untuk siswa. Berikut penjelasan dari 

masing-masing instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

1) Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini dilakukan pada observasi awal 

sebelum melakukan penelitian menggunakan media. Pedoman observasi berisikan 

langkah untuk memperoleh informasi untuk melihat keadaan sekolah yang akan 

digunakan untuk penelitian, seperti kondisi sekolah, kondisi pembelajaran di 

kelas, fasilitas yang ada di kelas dan di sekolah. Pedoman observasi digunakan 

peneliti untuk menyusun sebuah media yang akan digunakan selanjutnya. 

2) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan sebuah catatan kecil yang telah disusun 

oleh peneliti untuk digunakan ketika bertemu dengan salah satu guru di sekolah 

yang akan diteliti. Pedoman wawancara ini berisikan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan kondisi sekolah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. Pedoman wawancara ditujukan kepada guru untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan sekolah tersebut untuk melengkapai proses penyusunan 

media pembelajaran. Pedoman lembar wawancara disusun sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Pedoman Lembar Wawancara 

No. Indikator  Jumlah Soal 

1. Proses kegiatan pembelajaran 3 

2. Kendala salam kegiatan pembelajaran 2 

3. Strategi/ metode pembelajaran 1 

4. Media pembelajaran pendukung 3 

5. Inovasi pengembangan media 1 

Jumlah total                                                                                                         10 
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3) Lembar Angket Ahli Media 

Angket ahli media berisikan beberapa pertanyaan singkat yang berkaitan 

dengan media yang telah diciptakan oleh peneliti sebelum dilakukan uji coba 

lapang.Angket ini digunakan untuk perbaikan sebuah media pembelajaran yang 

diberikan kepada ahli media untuk merevisi media pembelajaran apakah perlu 

adanya penambahan media yang kurang menarik. Seperti tampilan media, 

kelengkapan media, keamanan media atau kelayakan media sebelum diuji 

cobakan. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Ahli Media 

No.  Aspek  Indikator  No 

soal 

Jumlah  

1. Kesederhanaan  Pemilihan ukuran huruf 1 3 

Pemilihan jenis huruf 2 

Elemen gambar dan tidak 

berlebihan  
3 

2. Keterpaduan  Keterpaduan antar elemen pada 

kartu  
4 

3 

Ketepatan jarak antara gambar dan 

tulisan  
5 

Ketepatan jarak antar tulisan  6 

3. Bentuk  Ketepatan ukuran kartu 7 3 

Bentuk dan ukuran kemasan  13 

Bentuk dan ukuran buku petunjuk 14 

4. Garis  Ketepatan garis tepi 8 1 

5. Bahan  Ketepatan jenis bahan media yang 

digunakan 
9 

1 

1.  Warna  Pemilihan warna gambar 11 2 

Keserasian warna pada kartu 12 

2.  Kesesuaian dengan 

Tujuan Pembelajaran 

Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran 
15 

1 

3.  Penggunaan Media  Media aman digunakan  10 4 

Kemampuan media dalam 

menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan 

16 

Kemudahan penggunaan media 18 

Kesesuaian media dengan 

lingkungan belajar siswa 
19 

9. Pemilihan Media Sesuai 

Karakteristik Siswa 

Kesesuaian media dengan 

karakteristik siswa 
17 

1 

(Sumber: diadaptasi dari Sudjana dan Rivai (2010) 
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4) Lembar Angket Ahli Materi 

Angket ahli materi berisikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang 

berkaitan dengan media pembelajaran. Angket ini saling berhubungan dengan 

media pembelajaran yang diciptakan oleh peneliti sebab jika dalam media tersebut 

tidak sesuai materi yang akan diajarkan maka media tersebut tidak valid. Angket 

ahli materi diberikan kepada salah satu dosen yang ditunjuk sebagai ahli materi 

untuk merevisi materi pada media pembelajaran. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 
No 

Soal 
Jumlah 

1. Kesesuaian dengan 

tujuan pengajaran  

Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 
1 

2 

Mengacu pada ranah kognitif, 

afektif, psikomotor 
2 

2. Dukungan terhadap isi 

pelajaran 

Menyajikan kata sesuai ragam 

Krama dan Ngoko  
3 

4 

Kesesuaian gambar dengan 

materi 
4 

Kebenaran penulisan kata 5 

Ketepatan penulisan kalimat pada 

buku petunjuk 
6 

3. Kesesuaian dengan 

siswa 

Kesesuaian media dengan 

perkembangan siswa 
8 

5 

Mengaktifkan siswa melalui 

permainan  
12 

Keterlibatan siswa dalam 

aktivitas belajar 
13 

Memberi kesepakatan siswa 

untuk belajar mandiri maupun 

kelompok 

14 

Mengembangkap sikap positif 

siswa 
15 

4. Pemilihan sesuai konsep Kejelasan petunjuk penggunaan 7 4 

Menggunakan contoh kehidupan 

sehari-hari 
9 

Menigkatkan semangat belajar 

siswa 
11 

Membantu siswa mengingat 

ragam bahasa Ngoko dan Krama 
10 

(Sumber: diadaptasi dari Arsyad (2009) 
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5) Lembar Angket Respon Siswa  

Angket siswa berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

media pembelajaran. Pertanyaan tersebut seperti ketertarikan siswa menggunakan 

media, kenyamanan siswa menggunakan media tersebut dan lain-lain. Angket ini 

digunakan untuk melengkapi penilaian media pembelajaran yang telah diciptakan 

oleh peneliti. Angket siswa diberikan kepada seluruh siswa dalam kelas yang 

digunakan untuk penelitian tersebut. Pedoman angket siswa yang telah dijelaskan 

tersebut dapat dilihat di lampiran. Adapun kisi-kisi instrumen yang dikembangkan 

peneliti dan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

 
No. Indikator Jumlah 

1. Membantu siswa belajar 1 

2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 1 

3. Memotivasi siswa untuk belajar 1 

4. Keterkaitan menggunakan media untuk belajar 1 

5. Desain kartu menarik 1 

6. Kejelasan gambar 1 

7. Kejelasan tulisan 1 

8. Kemudahan pengoperasian  1 

9. Kesesuaian media dengan dunia siswa 1 

10. Penggunaan media terkait dengan waktu  1 

 Jumlah  10 

(Sumber: diadaptasi dari Sanjaya (2012) 

Berikut adalah instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Daftar wawancara untuk memperoleh informasi tentang permasalahan 

pembelajaran membaca aksara Jawa di kelas III SDN Sukorejo 1 Blitar. 

2. Angket untuk penilaian ahli media terhadap materi pada media Puzzle Aksara 

Jawa. 

3. Angket untuk penilaian ahli materi terhadap materi pada media Puzzle Aksara 

Jawa. 
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4. Angket untuk penilaian siswa terhadap proses pembelajaran dan media Puzzle 

Aksara Jawa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan untuk menjelaskan data 

yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data pada 

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

Data yang akan dianalisis diperoleh dari validasi ahli media, ahli materi dan 

tanggapan siswa sebagai subyek uji coba. Langkah analisis yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitataif ini digunakan untuk mengumpulkan data 

informasi yang berupa saran, kritik  yang  terdapat pada angket yang sesuai 

dengan pengembangan media, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatan 

kurikulum, ketepatan isi media, pemakaian bahasa, desain tampilan serta 

penggunaan media. Analisis ini dikembangkan secara deskriptif kualitatif yang 

dapat dijadikan acuan untuk perbaikan media yang akan dikembangkan. Analisis 

ini juga digunakan untuk mengetahui hasil kemenarikan produk yang 

dikembangkan. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang 

terkumpul dari angket. Nilai yang diperoleh dari ahli media, ahli materi 

pembelajaran. Analisis kevalidan media juga digunakan menguji kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan dan menguji media ini. 
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a) Analisis angket respon siswa 

Angket siswa diukur menggunakan skala Guttman. Skala Guttman ini 

dijawab dengan “Ya” atau “Tidak” dengan skor 1 jika jawaban “Ya” dan skor 0 

jika jawaban “Tidak”. (Sugiyono, 20016:96). 

 

Tabel 3.6 Penilaian Skala Guttman 

No. Jawaban Skor 

1. YA 1 

2. Tidak 0 

 

b) Analisis angket ahli dengan Skala Likert 

Kriteria masing-masing skala penilaian dijabarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 Penilaian Skala Likert 

No. Skor Keterangan 

1 Skor 4 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ sangat baik 

2 Skor 3 Setuju/ baik/ psitif/ sesuai/ mudah/ layak 

3 Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif/ kurang sesuai/ sangat kurang 

menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak. 

4  Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat 

kurang menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak. 

Sumber : Prosedur Penelitian (Arikunto, 2006) 

Sedangkan penilaian pencapaian dan kualifikasi produk media Audio Purawa 

dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan :  

P   = presentase skor 

∑ x = jumlah skor keseluruhan 

n    = skor maksimal 

𝑷 =
 𝒙

𝒏
 𝑿 𝟏00 % 
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Tabel 3.8 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Kategori 

81- 100 % Baik sekali Sangat layak, tidak perlu revisi 

61- 80 % Baik Layak, tidak perlu revisi 

41- 60 % Cukup Kurang layak, perlu revisi 

21- 40 % Kurang Tidak layak, perlu revisi 

Sumber : Prosedur Penelitian (Arikunto, 2006) 

Jika hasil validasi menunjukkan angka presentase 61% atau lebih dari 61% 

maka produk yang telah dikebangkan dinyatakan layak dan mendapat respon 

positif dari siswa. Dengan begitu produk yang dikembangkan ini dinyatakan layak 

dan tidak perlu revisi. 


