
BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Model pengembangan memiliki macam yang beragam. Penelitian ini 

menggunakan model  pengembangan ADDIE, model pengembangan ADDIE 

merupakan pengembangan yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan 

sistematis untuk pengembangan pembelajaran (Molenda, 2003:34). Model ini 

dapat di implementasikan untuk pengembangan seperti buku ajar, modul 

pembelajaran, vidio pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya (Made, 

2014:41). Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain 

modul pembelajaran yang disesuaikan di sekolah dasar (SD) (Made, 2014:42). 

Model ini telah disusun secara terprogram dalam kegiatan pembelajaran secara 

sistematis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa (Made, 

2014:42). 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).  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Pengembangan Model ADDIE 

 

B. Prosedur Peneitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Media 

pembelajaran yang dikembangkan memiliki lima tahap, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Analisis (Analyze) 

Pada tahap analisis ini peneliti melakukan studi pendahuluan guna 

mendapatkan data awal yang dapat digunakan sebagai dasar dilakukannya 

penelitian. Pada tahap analisis ini meliputi kegiatan sebagai berikut : a) 

melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada siswa tentang kapasitas 

belajarnya, pengetahuan siswa, keterampilan siswa, sikap yang telah dimiliki 

siswa serta aspek lain yang terkait. b) melakukan analisis karakteristik siswa 

serta aspek lain yang terkait dengan karakteristik siswa. c) melakukan analisis 

materi sesuai dengan tujuan kompetensi. 

Pada tahap analisis ini diperoleh  sebagai berikut : a) kompetensi dasar yang 

dicapai oleh siswa adalah mengenal pecahan sederhana, membandingkn 

pecahan sederhana, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan 
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sederhana, mengindentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat 

atau unsurnya, mengindentifikasi berbagai jenis sudut, menghitung keliling 

persegi dan panjang, menghitung luas persegi dan persegi panjang, 

menyelesaikn masalah yang berkitan dengan keliling dan luas persegi panjang. 

Dan indikator pencapaiannya adalah Menemukan sifat simetri bangun datar 

menggunakan benda konkret.  

Dari kompetensi dasar diatas siswa dapat mengenal pecahan sederhana, 

membaca membilang, dan menulis lambang pecahan, membandingkan dua 

pecahan menggunakan garis bilangan, memecahkan masalah yang melibatkan 

pecahan sederhana, mengidentifikasi berbagai bngun datar sederhana menurut 

sifat atau unsurnya, mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut, 

menghitung keliling persegi dan persegi panjang. b) siswa sulit memahami 

materi dan mengerjakan soal pada lembar kerja siswa, siswa dapat memahami 

materi dan mengerjakan soal-soal pada lembar kerja siswa jikamenggunakan 

modul bergambar karena modul bergambar sebagai buku penunjang dalam 

proses pembelajaran, memerlukan modul bergambar yang memberikan uraian 

materi dan lembar kerja siswa. c) modul bergambar berisin uraianmateri yang 

dipelajari terkait dengan kompetensi dasar dan indikator. Selain menganalisis 

dilapangan peneliti juga melakukan analisis literature dengan mengkaji buku-

buku untuk menemukan teori atau landasan teoritis terkait dengan 

pengembangan produk bahan ajar yang akan dilakukan. 

 

 

 



2. Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini merupakan tahap untuk merencanakan modul 

bergambar yang akan dikembangkan. Berikut kegiatan yang terdapat dalam 

tahap perancangan :  

a. Merencanakan dan menyusun modul bergambar yang dikembangkan. 

Merancang konsep yang digunakan dalam modul bergambar. Berikut 

konsep yang dibuat oleh peniliti : 

Desain Modul Bergambar : 

1. Sampul 

2. Petunjuk Penggunaan Buku  

3. Daftar Isi  

4. Bab 1 Pecahan Sederhana 

A. Mengenal Pecahan  

1. Mengenal Pecahan Sederhana (Misal: 

Setengah,Seperempat,Sepertiga,dan Seperenam) 

2. Membaca, Membilang, dan Menuliskan Lambang Pecahan 

B. Membandingkan Pecahan Sederhana 

1. Membandingkan Dua Pecahan Menggunakan Garis Bilangan 

2. Membandingkan Pecahan dengan Cara Lain 

C. Memecahkan Masalah yang Melibatkan Pecahan Sederhana  

Rangkuman  

Lembar Kerja Siswa  

5. Bab 2 Unsur Dan Sifat Bangun Datar Sederhana 

Mengidentifikasi Berbagai Bangun Datar Sederhana Menurut Sifat atau 

Unsurnya 



1. Menemukan Sifat-sifat Bangun Datar Sederhana 

A. Sifat-sifat Segitiga  

B. Sifat-sifat Persegi Panjang  

C. Sifat-sifat Persegi 

2. Menggambar Bangun Datar Sederhana Sesuai dengan Sifat-sifat yang 

Diberikan  

Rangkuman  

Lembar Kerja Siswa  

6. Bab 3 Jenis Dan Besar Sudut  

Mengidentifikasi Berbagai Jenis dan  Besar Sudut  

1. Menentukan Sudut dari Benda atau Bangun  

2. Menjelaskan Sudut sebagai Daerah yang dibatasi oleh Dua Sinar atau 

Garis yang Berpotongan 

3. Mengurutkan Besar Sudut Menurut Ukuran  

4. Mengenal dan Membuat Jenis-jenis Sudut (Lancip, Siku-siku, dan 

Tumpul) 

a. Sudut Siku-siku 

b. Sudut Lancip 

c. Sudut Tumpul  

5. Mengenal Sudut sebagai Jarak Putar dan Membuat Sudut Sat, 

Setengah,serta Seperempat Putaran 

Rangkuman  

Lembar Kerja Siswa   

 



7. Bab 4 Keliling Dan Luas Persegi Dan Persegi Panjang 

A. Menghitung Keliling Persegi dan Persegi Panjang  

1. Menghitung Keliling Persegi Panjang  

a. Dengan Satuan Tak Baku  

b. Dengan Satuan Baku 

2. Menghitung Keliling Persegi  

a. Dengan Satuan Tak Baku  

b. Dengan Satuan Baku  

3. Menggambar dan Membuat Persegi dan Persegi Panjang dengan 

Keliling Tertentu 

B. Menghitung Luas Persegi dan Panjang  

1. Menghitung Luas Persegi Panjang  

2. Menghitung Luas Persegi 

Rangkuman  

Lembar Kerja Siswa  

8. Sampul Penutup  

b. Menyiapakan tampilan yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan modul bergambar. Berikut alat dan bahan yang 

digunakan untu membuat modul bergambar. 

1. Ukuran 32 cm x 42 cm  

2. Kertas linnen berwarna  dengan teks dan gambar yang di cetak 

dengan tinta coklat lapisan dalam dengan kaertas karton dan kertas 

putih. 

3. Menggunakan microsoft word dan corel draw 



4. Jenis huruf Verdana  

5. Ukuran Huruf  : 36 point untuk judul bab 

                         : 18 point untuk judul materi 

                         : 13 point untuk teks uraian materi.  

6. Modus huruf bold : Judul bab, Judul materi, Sub bab.  

Modus normal      : Uraian materi. 

3. Pengembangan (Development) 

Pada  tahap pengembangan peneliti mencari dan mengumpulkan 

segala sumber referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan materi dan 

tujuan yang sesuai dengan pembelajaran. Kegiatan pengembangan ini 

berupa pengembangan modul bergambar yang dikembangkan. Modul 

bergambar dikembangkan dari modul yang dimodifikasi dengan gambar, 

unsur gambar memiliki gambar yang menarik, berisi uraian materi 

pembelajaran matematika, dan lembar kerja siswa. Modul bergambar 

merupakan modul yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 

dimensi, modul bergambar dikembangkan untuk mencapi tujuan pada 

proses pembelajaran matematika.  

4. Implementasi (Implementation)  

Pada tahap implementation produk yang dikembangkan di uji 

cobakan pada pembelajaran disekolah yang menjadi tempat penelitian. 

Untuk mengetahui keefektifan modul bergambar. Uji coba produk 

dilakukan melalui 2 tahap yaitu , melakukan uji coba pada kelompok kecil 

selanjutnya melakukan revisi produk awal, dilakukannya revisi awal untuk 

memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam uji coba kelompok kecil. 



Setelah melakukan uji coba pada kelompok kecil dan revisi produk 

dilakukan uji coba modul bergambar pada kelompok besar (menguji coba 

keefektifan modul bergambar di kelas III SD ). 

c. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keefektifan media pembelajaran yang diterapkan berupa kritik dan 

saran dari ahli media dan materi guna menyempurnakan media yang telah 

di uji cobakan.  Evaluasi dilakukan melalui angket validitas ahli materi, 

media dan pembelajaran. Dari angket tersebut dapat dievaluasi untuk 

meperbaiki produk pengembangan yang dihasilkan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini, peneliti mengambil lokasi di SDN 

Salamrejo tepatnya pada siswa kelas III dengan alamat Dsn. Salamrejo, 

Salamrejo, Kec. Binangun Kab. Blitar. Sedangkan waktu dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini memiliki beberapa teknik yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari hasil penelitian dan mengolah informasi 

menjadi sebuah laporan penelitian. Adapapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah :  

 



1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi di lakukan pada saat observasi awal dan saat uji coba 

produk dengan menghasilkan data berbentuk kualitatif. Observasi di 

lakukan untuk mengetahui fakta di lapangan secara langsung dan untuk 

mengetahui uji coba keefektifan serta kemenarikan produk. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada narasumber yaitu guru kelas III secara lebih 

mendalam berkaitan dengan analisis kebutuhan bahan modul 

bergambar matematika dan penggunaan produk yang mana 

menghasilkan data deskriptif untuk meninjau keefektifan penggunaan 

produk modul bergambar matematika pada siswa di kelas. 

c. Angket 

Angket digunakan untuk memperoleh data terhadap modul 

bergambar matematika berbasis yang berbentuk butir-butir pertanyaan. 

Lembar angket diberikan kepada siswa setelah penelitian menggunakan 

modul bergambar matematika dan diberikan juga kepada ahli materi, 

ahli bahan ajar, dan ahli pembelajaran untuk validasi produk yang 

dikembangkan.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

peristiwa dalam proses pembelajaran menggunakan bahan ajar melalui 

foto maupun video. 



e. Tes 

  Tes digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas penerapan modul 

bergambar dalam proses pembelajaran antara guru dengan siswa atau 

respon sebagai subjek penelitian 

2.  Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang Terlibat dalam Proses 

Pengumpulan Data 

a. Observasi melibatkan guru kelas III dan siswa kelas III. 

b. Wawancara melibatkan guru kelas III yaitu Ibu Markini Tri Midawati, 

S.Pd dengan pendidikan terakhir Strata satu Sarjana Pendidikan. 

c. Angket melibatkan siswa kelas III untuk mengetahui respon siswa. 

Selain itu, melibatkan ahli materi, ahli bahan ajar serta ahli 

pembelajaran sebagai validator, dengan uraian sebagi berikut : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Validator 

No Nama Ahli Jabatan 

1 Kuncahyono, M.Pd Dosen/ Ahli Bahan Ajar 

2 Beti Istanti Swandayani, 

M.Pd 

Dosen/ Ahli Materi 

   

3. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Observasi dilakukan pada saat observasi awal pada tanggal 7 November 

2017 bertempat di SDN Salamrejo. Sedangkan wawancara dilakukan pada 

observasi awal pada tanggal 7 November 2017 dengan guru kelas III untuk 

mengetahui analisis kebutuhan. Kemudian angket respon siswa dilakukan 

setelah uji coba produk pengembangan modul bergambar matematika pada 

bulan Februari. Sedangkan angket lembar validasi dilakukan setelah 

pelaksanaan seminar proposal sekitar bulan Februari sebelum diuji cobakan 

ke siswa. 



E. Instrumen Penelitian 

Penelitian dalam pengembangan modul bergambar matematika dengan ini 

menggunakan instrumen sebagai berikut :  

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan peneliti ketika observasi awal dengan 

memperhatikan guru kelas dalam pembelajaran matematika menggunakan 

modul bergambar matematika. Selain itu, juga digunakan untuk 

mengamati aktivitas guru selama proses pembelajaran ketika penggunaan 

produk modul bergambar matematika sekaligus observasi respon siswa 

pada saat pembelajaran. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Observasi 

Aspek Pernyataan 

Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran 

 Suasana pembelajaran modul bergambar  

Pelaksaan pembelajaran menggunakan modul 

bergambar dalam kelas 

Efektifitas dan efisien penggunaan waktu  

 

Peserta Didik Keaktifan siswa dalam menggunakan modul 

bergambar 

 Motivasi belajar siswa dalam menggunakan modul 

bergambar    

 Interaksi antar siswa dengan siswa dalam  

 menggunkan modul bergambar  

  

Pendidik    Gaya penyampaian materi oleh guru 

      Interaksi antar guru dan siswa 

       

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan pengunaan modul bergambar matematika 

selama di sekolah meliputi masalah atau kendala yang dihadapi selama 

penggunaan modul bergambar matematika sehingga perlunya 

dikembangkan suatu modul bergambar matematika. Selain itu, wawancara 

juga digunakan oleh peneliti ketika uji coba produk. 



Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara Untuk Guru 

Indikator  Butir  

Perlunya bahan ajar 

berupa modul matematika 

 

Bahan ajar berupa modul 

apa yang pernah 

digunakan dalam 

pembelajaran 

matematika.  

Pandangan tentang  

Modul Bergambar  

1.Bapak/ Ibu memerlukan suatu modul untuk bahan ajar  

 

 

2.Bahan ajar apa saja yang pernah Bapak/ Ibu gunakan dalam 

pembelajaran 

3.Modul seperti apa saja yang baik/ layak untuk digunakan oleh 

siswa kelas III SD  

 

4.Pendapat Bapak/ Ibu tentang bahan ajar matematika yang 

tersedia sekarang 

5.Pendapat Bapak/ Ibu tentang modul bergambar yang peneliti 

kembangkan 

 

3. Lembar Angket Respon Siswa 

Lembar angket respon siswa digunakan pada saat uji coba skala 

kecil dan skala terbatas untuk memperoleh data mengenai respon siswa 

terhadap kemenarikan modul bergambar matematika yang dikembangkan 

peneliti terhadap pembelajaran matematika.  

  



Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Untuk Ahli Materi 

No.  Aspek  Indikator  Nomor  

Butir  

1. Kelayakan  

Isi  

 

 

2. Kelayakan  

Penyajian  

 

 

3. Penilaian 

Bahasa  

 

 

 

4. Penilaian  

Modul Bergambar  

Kesesuaian materi dengan SK dan KD  

Keakuratan Materi  

Pendukung materi pembelajaran  

Kemutakhiran Materi  

Teknik Penyajian  

Pendukung Penyajian  

Penyajian Pembelajaran  

Kelengkapan Penyajian  

Lugas  

Komunikatif  

Dialogis dan Interaktif  

Kesesuaian  dengan tingkat  

perkembangan peserta didik  

Keruntutan dan keterpaduan alur pikir  

Penggunaan Istilah, simbol atau ikon  

Tampilan modul bergambar  

1, 2, 3  

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  

12, 13, 14, 15, 16, 17  

18, 19, 20, 21  

1, 2  

3, 4,  

5  

6, 7, 8 

1, 2, 3  

4, 5  

6, 7  

8, 9  

10, 11  

12, 13  

 

1, 2, 3, 4,  

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Untuk Ahli Media 

No.  Aspek  Komponen  Indikator Komponen  Nomor  

Butir  

1.  Kelayakan  

Kegrafikan  

Ukuran Modul  

Desain Sampul  

Modul  

Ukuran Fisik Modul  

Tata Letak Sampul Modul  

Huruf  yang  digunakan  

menarik dan mudah dibaca  

Ilustrasi sampul modul  

1, 2  

3, 4, 5, 6  

7, 8, 9  

10, 11  

Desain isi modul  Konsistensi tata letak  

Unsur tata letak harmonis  

Unsur tata letak lengkap  

Tata letak mempercepat  

pemahaman  

Tipografi isi buku sederhana  

Tipografi mudah dibaca  

Tipografi isi buku  

memudahkan pemahaman  

Ilustrasi isi  

12, 13  

14, 15, 16  

17, 18  

19, 20  

 

21, 22  

23, 24, 25  

 

26, 27  

 

28, 29, 30, 31 

 

  



Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Untuk Siswa 
Aspek  Pernyataan  

Aspek 

Tampilan  
 

 

 

1.  Teks atau tulisan pada modul ini mudah dibaca.  

2.  Gambar yang disajikan jelas atau tidak buram.  

3  

4.  

Gambar yang disajikan sudah sesuai  

 Adanya keterangan pada setiap gambar yang disajikan 

  

5.   Gambar yang disajikan menarik 

6.   Gambar yang disajikan sesuai dengan materi 
 

Aspek 

Penyajian 

Materi  

7. Modul ini menjelaskan suatu konsep menggunakan ilustrasi 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

8. Modul ini menggunakan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari.  

9. Jika dalam proses pembelajaran menggunakan modul ini saya 

menghadapi masalah, maka saya berani bertanya dan mengemukakan 

masalah yang saya hadapi kepada guru.  

10. Penyajian materi dalam modul ini mendorong saya untuk 

berdiskusi dengan teman-teman yang lain.  

11. Penyajian materi dalam modul ini berkaitan dengan materi 

matematika yang lain atau dengan mata pelajaran yang lain dalam 

pemecahan masalah dan penerapannya.  

12.Saya dapat memahami materi dengan mudah.   

13. Materi yang disajikan dalam modul sudah runtut.  

14. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi tahap dengan     

mudah.  

15. Saya dapat dengan mudah memahami kalimat yang digunakan 

dalam modul ini.  

16.  Tidak ada kalimat yang menimbulkan makna ganda dalam modul 

ini.   

17. Saya dapat memahami lambang atau symbol yang digunakan pada 

modul ini.   

18. Saya dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam modul 

ini.   

19. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini sudah sesuai dengan 

materi. 

Aspek Manfaat  20.  Saya dapat memahami materi matematika menggunakan modul 

ini dengan mudah.   

21. Saya merasa lebih mudah belajar dengan  menggunakan modul ini.   

22. Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.   

23. Dengan menggunakan modul ini saya lebih tertarik dalam belajar 

matematika.   

24. Dengan adanya ilustrasi disetiap awal materi dapat memberikan 

motivasi untuk mempelajari materi himpunan.   

25. Saya lebih rajin belajar dengan menggunakan modul ini.   

 

Angket penilaian untuk validator menggunakan skala likert dengan 

lima alternatif jawaban, kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Skala Likert Angket 

4  =   Sangat Baik/Sangat Setuju 

3  =   Baik/Setuju 



2 =   Cukup Baik/Cukup Setuju 

1  =   Kurang Baik/Kurang Setuju 

 

4. Lembar Tes  

Tes ini bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai 

pengetahuan siswa tentang konsep dan materi ajar khususnya pada 

pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru. Terdapat dua 

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

(Sukmadinata, 2007:223). Test yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

test hasil belajar. Test hasil belajar biasanya disebut dengan tes prestasi 

belajar, mengukur hasil belajar yang dicapai peserta didik selama kurun 

waktu tertentu. Selain mengukur hasil belajar, dalam penelitian ini tes 

digunakan untuk mengetahui keefektifan modul bergambar yang 

dikembangkan. Ketuntasan hasil belajar peserta didik berdasarkan KKM 

yang ditentukan yaitu 75 sesuai dengan standart KKM nasional.  

 

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: 

P =  
∑x

∑Xi
 x 100% 

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 3.8 Kualifikasi Tingkat Kevalidan Berdasarkan Persentase 

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan 

84% < skor ≤ 100% Sangat valid Tidak revisi 

68% < skor ≤ 84% Valid Tidak revisi 

52% < skor ≤ 68% Cukup valid Sebagian revisi 

36% < skor ≤ 52% Kurang valid Revisi 

20% < skor ≤ 36% Sangat kurang valid Revisi 

(Sumber : Pradana, 2013) 



Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 65, maka bahan ajar 

yang dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar 

dalam kegiatan belajar di sekolah. 
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