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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Model 

penelitian dan pengembangan merupakan model yang digunakan untuk menguji 

keefektifan suatu penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pengembangan Research and Development (R&D) yang dikemukakan 

oleh Borg dan Gall. Alasan menggunakan model penelitian dan pengembangan 

yang dikemukakan oleh Borg dan Gall adalah karena model ini merupakan 

model yang umum dan bisa diaplikasikan di semua penelitian pengembangan. 

Terdapat 10 langkah dalam penelitian Research and Development (R&D) ini 

menggunakan model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan oleh Borg 

dan Gall. Langkah-langkah tersebut meliputi : (1) penelitian dan pengumpulan 

data (2) perencanaan (3) pengembangan draf produk awal (4) uji coba lapangan 

awal (5) revisi hasil uji coba (6) uji lapangan produk utama (7) revisi produk (8) 

uji coba lapangan skala luas (9) revisi produk final (10) desiminasi dan 

implementasi. Namun, dalam penelitian dan pengembangan ini hanya dilakukan 

7 tahap. Hal ini dikarenakan langkah  8, 9 dan 10 diperuntukkan untuk penelitian 

pengembangan dengan subyek penelitian yang banyak dan dana penelitian yang 

besar, kemudian melakukan seminar nasional dan jurnal nasional maupun 



27 

 

internasional, selanjutnya melakukan kerjasama dengan penerbit. Penelitian yang 

tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar diatasi dengan 

membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus R&D, sehingga 

peneliti yang khususnya dalam penulisan skripsi dibatasi pada langkah ke 7 saja 

(Hasyim,2016:88). 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bagan 3.1 Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam pengembangan 

buku pendamping ini ialah sebagai berikut : 

1. Penelitian dan Pengumpulan Data 

Penelitian dan 

pengumpulan 
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Pengembangan draf 

produk awal 

Uji coba 
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Revisi hasil uji 

coba 

Uji lapangan 

produk utama 

 

Revisi produk 
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Penelitian awal yang dilakukan di SD Jatimulyo 1 mendapatkan hasil setelah 

wawancara terhadap guru kelas 5 berupa analisis kebutuhan dari SD tersebut 

yakni untuk bahan ajar yang digunakan  di SD ini hanya berupa buku siswa 

saja tidak ada buku penunjang lain yang digunakan dalam pembelajaran, 

sedangkan kurangnya pemahaman siswa tentang pelajaran seni. Sehingga 

diperlukan adanya buku pendamping untuk menunjang proses pembelajaran 

agar siswa lebih bisa memahami pelajaran seni. Dengan data tersebut, 

dikembangkanlah buku pendamping muatan lokal SBDP. 

2. Perencanaan 

Perencanaan produk yang dikembangkan meliputi : 

a. Menentukan kelas dan tema 

Sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah dilaksanakan disekolah, 

buku pendamping disesuaikan dengan materi pada seni budaya dibuku 

siswa tema 8 subtema 2 kelas 5 sekolah dasar. 

b. Menentukan rancangan pembuatan 

1. Isi materi 

Isi materi yang terdapat pada buku pendamping ini berupa materi 

SBDP kelas 5 tema 8 subtema 2 berbasis kearifan lokal malang raya 

yang setiap ada muatan lokal seni budaya di dalam buku siswa, bisa 

dikaitkan menggunakan buku pendamping ini. Dengan cakupan yang 

lebih luas dari buku siswa, diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap muatan seni budaya pada siswa dengan buku 

ini. 
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2. Tampilan  

Buku pendamping ini didesain dengan ukuran kertas standar A4 

dengan jenis huruf yang bervariatif berukuran 12. Background pada 

setiap halaman akan mempunyai ciri tersendiri yaitu perbedaan 

warna dan juga layout yang digunakan lebih bervariatif. Untuk 

struktur dari buku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu cover, pendahuluan, 

isi, dan penutup. Pada bagian cover terdapat judul buku, kelas, dan 

gambar cover. Pada bagian pendahuluan, terdiri dari kata pengantar, 

daftar isi, pemetaan KD, petunjuk penggunaan buku, dan tujuan 

pembelajaran. Pada bagian isi, berisi tentang penjabaran materi dari 

buku siswa tema 8 subtema 2. Dan pada bagian penutup, berisi 

tentang daftar pustaka dan profil penulis. 

c. Membuat buku pendamping 

Proses pembuatan dilakukan setelah bagian-bagian buku sudah 

terkumpul atau lengkap, terdapat cover, materi, dan lainnya. Buku 

pendamping kemudian dicetak disalah satu jasa percetakan di kota 

Malang yang jumlah cetakannya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat 

proses penelitian berlangsung. 

3. Pengembangan Draf Produk Awal 

Draf produk awal pada penelitian ini berupa cetakan pertama pada 

hasil dari pembuatan  buku pendamping. Cetakan pertama ini kemudian akan 

dilakukan proses validasi ahli materi yang kemudian setelah proses validasi 

selesai, produk siap di ujicobakan. 



30 

 

4. Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal dilakukan setelah produk pengembangan buku 

pendamping divalidasi oleh para ahli media dan juga ahli materi yang 

kemudian merevisi desain. Buku pendamping SBDP ini nantinya akan diuji 

cobakan pada siswa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Malang yang sebelumnya 

sudah diujikan pada kelompok kecil. Menggunakan sampel 5 orang anak, 

produk pengembangan buku pendamping diujicobakan terlebih dahulu 

sebelum ke kelompok besar. Sebagai data, pada tahap ini siswa nantinya 

diinstruksikan untuk mengisi angket tentang penggunakan buku pendamping. 

5. Revisi Hasil Uji Coba 

Hasil dari uji coba awal pasti tidaklah bisa langsung sempurna, pada 

tahap ini hasil uji coba awal yang sudah dilaksanakan menggunakan buku 

pendamping akan diperbaiki lagi atau disempurnakan lagi melalui masukan 

masukan. 

6. Uji Lapangan Produk Utama 

Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan menguji coba pemakaian 

dari buku pendamping yang bertujuan untuk menguji kelayakan buku 

pendamping yang telah dikembangkan. Uji coba dilaksanakan pada kelas 5 

SDN Jatimulyo 1 Malang yang telah dilakukan ujicoba kelompok kecil 

sebelumnya. Untuk langkah-langkah dari ujicoba utama sendiri dilaksanakan 

pada seluruh siswa kelas 5 dengan melibatkan guru kelas. 
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7. Revisi Produk 

Revisi produk ini merupakan revisi produk yang terakhir. Apabila 

produk yang diujicobakan ujicoba utama masih mempunyai kekurangan dan 

kelemahan maka perlu adanya sebuah revisi produk agar bisa layak 

digunakan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengembangan buku pendamping ini dilaksanakan di SDN 

Jatimulyo 1 Malang dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 yang 

ada di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dan pengembangan Buku pendamping pada siswa kelas 

5 SDN Jatimjulyo 1 ini dilaksanakan dengan mengikuti tahap berikut : 

a. Observasi awal ( 21 Februari 2018 ) 

b. Pembuatan bahan ajar ( 19 Mei 2018 ) 

c. Validasi materi dan bahan ajar ( 15 – 17 Oktober 2018 ) 

d. Uji coba kelompok kecil ( 17 Oktober 2018 ) 

e. Uji coba kelompok besar ( 18 Oktober 2018 ) 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpukan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, 

dan dokumentasi 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu dari macam-macam teknik dalam 

mengumpulkan data yang digunakan untuk memenuhi standar penelitian 

dalam pengumpulan data. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini 

ialah observasi partisipasi pasif atau passive participation, observasi ini 

dilakukan dengan peneliti datang ketempat penelitian akan tetapi peneliti 

tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang yang diamati atau tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini dilakukan dua kali yang 

pertama untuk analisis kebutuhan dan yang kedua pada saat implementasi. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu dari teknik dalam 

mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan pertukaran informasi 

melalui tanya jawab ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar 

bisa menemukan permasalahan untuk diteliti (Sugiono,2015:317). 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perangkat pembelajaran yang digunakan khususnya bahan ajar kelas 5 yang 

merupakan proses analisis kebutuhan dan hanya dilakukan satu kali. 

3. Angket  

Sugiyono (2015:142) menyatakan bahwa angket adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket pada penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui kevalidan produk yang dibuat berupa Buku 

pendamping kepada para ahli materi, ahli bahan ajar dan ahli pembelajaran, 

angket ini juga digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap Buku 

pendamping yang dikembangkan. 

a. Uji coba ahli 

Produk yang dikembangkan berupa Buku pendamping pada tema 8 

kelas 5 SD ini akan diujikan kevalidannya kepada pada ahli. Validasi 

produk tersebut terdiri dari validasi ahli materi, validasi ahli bahan ajar 

dan validasi ahli pembelajaran. 

b. Uji coba siswa 

Uji coba siswa dilakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang untuk mengetahui 

bagaimana respon siswa terhadap Buku pendamping yang telah 

dikembangkan. Produk Buku pendamping diujicobakan kepada siswa 

kelas 5 berjumlah 5 siswa. Siswa yang dijadikan sampel dalam tahap uji 

coba ini dipilih secara acak. Uji coba tahap ini dapat disebut juga 

sebagai tahap uji coba kelompok kecil. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan Buku pendamping dalam proses 

pembelajaran di kelas 5 SDN Jatimulyo Malang. Dokumentasi yang 

dilakukan berupa pengambilan gambar dan video pada saat uji coba 

penerapan Buku pendamping. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

Buku pendamping ini berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data dalam penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan 

adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang tidak terlibat langsung 

dalam kegiatan melainkan hanya sebagai pengamat independen. Berikut kisi-

kisi dari teknik pengumpulan data observasi : 

Tabel 3.1  Kisi-Kisi Instrumen Observasi Awal 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1.  Penggunaan bahan ajar Penggunaan bahan ajar yang 
bervariasi sesuai tema 

 

2,3 

  Bahan ajar yang digunakan 

disesuaikan dengan kebutuhan 
siswa 

1,4,5,6,7,8 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

Tabel 3.2  Kisi-Kisi Instrumen Observasi Saat Implementasi 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1.  Penggunaan buku 

pendamping 

Penggunaan buku pendamping  

sesuai dengan tema 

 

1,2,3 

  Buku pendamping yang 

digunakan disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa 

4,5,6,7,8 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

2. Wawancara 
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Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan 

bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan guru. Wawancara yang dilakukan dengan 

guru bertujuan untuk mengetahui analisis kebutuhan bahan ajar pada proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas 5 serta materi yang kurang 

dipahami siswa pada tema 8 terutama SBDP. Berikut kisi-kisi dari teknik 

pengumpulan data wawancara : 

 

Tabel 3.3  Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1.  Proses pembelajaran  
pada tema 8 di kelas 5 

Proses pembelajaran pada tema 
8 di kelas 5 

1 

  Kendala yang ada pada proses 

pembelajaran 

2 

2.  Penggunaan bahan ajar  Bahan ajar yang digunakan 
pada proses pembelajaran 

3,4,5,6,7,10 

  Respon siswa terhadap bahan 

ajar yang digunakan 
Kendala penggunaan bahan 

ajar dalam proses pembelajaran  

8 

 
9 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

3. Angket  

Angket yang digunakan oleh peneliti adalah jenis angket tertutup untuk 

mengukur kelayakan bahan ajar yang dikembangkan yang terdiri dari angket 

dan kisi-kisi instrument validasi ahli materi, angket dan kisi-kisi instrument 

validasi ahli bahan ajar, angket dan kisi-kisi instrument validasi ahli 

pembelajaran serta angket dan kisi-kisi instrument respon siswa terhadap 

pengembangan Buku pendamping pada proses pembelajaran. 

a. Angket validasi ahli 
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Angket validasi ahli materi, ahli bahan ajar, dan ahli pembelajaran 

digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang telah dibuat oleh 

peneliti berupa Buku pendamping pada tema 8 kelas 5 SD. Tolak ukur 

yang digunakan pada angket validasi ahli materi, angket validasi ahli 

bahan ajar dan ahli pembelajaran adalah skor yang menggunakan rating 

scale. Skala pengukuran tipe rating scale ini terdiri dari jawaban berupa 

sangat baik, baik, cukup, kurang.   

 

Tabel 3.4  Skala Angket Penelitan 

Jenis Pernyataan Skor interval skala 

Sangat Valid 4 

Valid 3 

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1 

( Sumber : Sugiyono,2015 ) 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrument Validasi Ahli Materi 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Penyajian materi Buku 

pendamping  

Kejelasan materi buku 

pendamping 

1,2,3 

Kedalaman materi pada 

buku pendamping 

7,9,10,11,15 

Kebenaran konsep pada 

buku pendamping 

8 

2. 

 

 

 

Penyampaian materi Pemberian tes, gambar, 

dan latihan pada buku 

pendamping 

4,5,6,12,13,14 

(Sumber : Olahan Peneliti) 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrument Validasi Ahli Bahan Ajar 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Relevansi materi 1,2,3,4,5,6 

2. Sajian Kelengkapan 

 

7,8,9,10 

Tuntutan pembelajaran 

 

11,12,13,14,15 

Cara penyajian 
 

16,17,18 

(Sumber : Sa’dun Akbar,2013) 

 

 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Pembelajaran  Penggunaan buku 

pendamping 

1,2,3 

Kemampuan buku pada 

proses pembelajaran 

4,5,6,7 

Kesesuaian  8,9,10 

Proses pembelajaran 11 

3. Penggunaan buku 
pendamping 

Penggunaan dan latihan 12,13,14,15 
 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

b. Angket respon siswa 

Angket respon siswa ini digunakan untuk mengukur respon siswa 

terhadap Buku pendamping yang dikembangkan. Angket respon siswa 

ini diberikan setelah siswa belajar menggunakan Buku pendamping 

yang telah dikembangkan oleh peneliti. Tolak ukur yang digunakan 

pada angket respon siswa adalah skor yang menggunakan skala 

Guttman. Skala pengukuran tipe Guttman ini terdiri dari dua kategori 

jawaban. Kategori jawaban tersebut dibuat dalam bentuk pilihan “Ya” 
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dan “Tidak” dengan menggunakan tanda centang untuk mengisi 

jawaban. Skala Guttman digunakan pada angket respon siswa bertujuan 

untuk mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan. 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian pada Skala Guttman 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

( Sumber : Sugiyono,2015 ) 

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Instrumen Respon Siswa 

No. Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Penggunaan buku 

pendamping  

Tampilan buku pendamping 

 

 

1,2,3,4,5,6 

Penyajian materi pada buku 

pendamping 

 

7,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16,17 

Manfaat buku pendamping 

 

18,19,20,21,22 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan Buku pendamping dalam 

proses pembelajaran di kelas 5 SDN Jatimulyo 1 Malang. Dokumentasi yang 

dilakukan berupa pengambilan gambar dan video pada saat uji coba 

penerapan Buku pendamping. Hal-hal yang didokumentasikan pada saat 

tahap uji coba adalah langkah-langkah uji coba produk yang meliputi siswa 

mempelajari materi dengan menggunakan Buku pendamping, siswa 

mengerjakan latihan soal yang ada pada Buku pendamping, siswa 
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mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, siswa mengisi angket, 

dan siswa memberikan pesan dan kesan terhadap penggunaan Buku 

pendamping dalam proses pembelajaran.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah agar dapat menginterprestasikan segala hasil 

penelitian dalam bentuk uraian kemudian diinformasikan ke masyarakat secara luas. 

Peneliti menggunakan tiga jenis analisis data yaitu analisis data kualitatif, kuantitatif, 

dan hasil tes.  

1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, 

observasi, dan komentar dari validator serta siswa. Tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan informasi dari data kualitatif yang berupa komentar, saran, dan 

tanggapan. Analisis ini yang dijadikan untuk acuan memperbaiki atau merevisi 

produk bahan ajar buku pendamping tematik.  

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket penilaian dari 

validator, respon siswa, dan respon guru. Berikut analisis data kuantitatif untuk 

pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik : 

a. Analisis Data Angket Validitas Ahli  

Validasi  untuk pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik untuk 

menguji kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dan digunakan sebagai sumber 
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belajar atau bahan ajar serta kesesuaian materi berdasarkan KI / KD. Angket 

validasi ahli berisi kisi-kisi mengenai kriteria dari bahan ajar yang dikembangkan. 

Jawaban angket validasi ahli menggunakan rating Scale lebih fleksibel, tidak 

terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responder 

terhadap fenomena lainnya (sugiyono, 2015:98). Berikut ini kategori rating Scale 

akan dijelaskan pada tabel 3.10 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Pada Rating Scale 

Skor Keterangan 

4 Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Paham/ Sangat Menarik/ 

Sangat Mengerti/ Sangat Layak/ Sangat Bermanfaat/ Sangat 

Memotivasi.  

3 Cukup Baik/ Cukup Sesuai/ Cukup Mudah/ Cukup Paham/ 

Cukup Menarik/ Cukup Layak/ Cukup Bermanfaat/ Cukup 

Bermotifasi  

2 Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Mudah/ Kurang 

Menarik/ Kurang Layak/ Kurang Bermanfaat/ Kurang 

Bermotifasi 

1 Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat Kurang 

Mudah/ Sangat Kurang Menarik/ Sangat Kurang Mengerti/ 

Sangat Kurang Layak/ Sangat Kurang Bermanfaat/ Sangat 

Kurang Bermotifasi  

(Sumber: Sugiyono 2015) 

Uji angket validasi ahli dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah skor yang 

diberikan oleh validator (  ) dengan jumlah skor ideal yang telah ditetapkan 

dalam angket validasi buku pendamping tematik (N). Adapun rumusannya sebagai 

berikut : 

 

 

 

                           (Sumber : Sugiyono, 2015:99) 

Keterangan : 

P : 
 R

𝑁
 X 100%  
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P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

       bulat). 

   = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal/ideal 

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam pengembangan 

bahan ajar buku pendamping tematik ini dijelaskan dalam tabel 3.11 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.11 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi  

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1   81 – 100 % Sangat Baik  Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik  Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup Baik Kurang layak perlu direvisi 

4 21 – 40 %  Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 < 20 %   Sangat Kurang   

 Baik 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

 

Pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik ini dinilai valid dan sangat valid 

atau baik dan sangat baik oleh para ahli jika memperoleh skor ≥ 80% dan ≥ 61%.  

b. Analisis Data Angket Respon Peserta Didik dan Guru 

Data yang diperoleh dari angket peserta didik dan guru dianalisis 

menggunakan data kuantitatif untuk menguji tingkat keterterapan bahan ajar buku 

pendamping tematik yang dikembangkan. Uji angket respon peserta didik dan 

guru dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : 

 

 

(Sumber : Sugiyono, 2015:99) 

P : 
 R

𝑁
 X 100%  
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Keterangan : 

P  = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan 

 bulat). 

 = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal/ideal 

Adapun pencapaian dan kualifikasi respon siswa dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut 

Tabel 3.12 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1   81 – 100 % Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61 – 80 % Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41 – 60 % Cukup Baik Kurang layak perlu direvisi 

4 21 – 40 %  Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 < 20 %  Sangat Kurang 

 Baik 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

Pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik dinilai valid dan sangat valid 

atau baik dan sangat baik oleh siswa dan guru jika memperoleh skor ≥ 80% dan ≥ 

61%.  


