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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini memakai Research and Development (R&D) atau disebut 

dengan penelitian dan pengembangan yaitu metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dengan menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian dan pengembangan bersifat secara bertahap (Sugiyono 2009:407). 

Penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) merupakan suatu 

penelitian yang berorientasi pada mengembangkan suatu produk seperti produk 

pembelajaran. Produk media yang dikembangkan bertujuan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan pembelajaran yang di dalam maupun di luar kelas. 

Penelitian ini akan mengacu pada model ADDIE.  

Model ADDIE merupakan model yang dikembangkan, diurutkan dan 

disusun secara sistematis untuk pemecahan dalam masalah belajar, sesuai dengan 

sumber belajar yang disesuaikan pula dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Pada model ADDIE ini memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yaitu 

melakukan evaluasi disetiap tahapannya guna mengurangi kesalahan serta 

kekuarangan produk di akhir tahap (Tegeh, dkk, 2014:41). Pada model ADDIE ini 

merupakan suatu model penelitian yang tidak rumit, karena dapat digunakan untuk 

berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi, metode, 

media pembelajaran dan bahan ajar. Model ADDIE menggunakan pendekatan 

produk yang langkah-langkahnya sistematis yang mana meliputi   Analisis 
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(Analyze), perancangan (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation) dan evaluasi (evaluation). Adapun pemetaannya sebagai berikut: 

 

 

    

 

  

Tabel Gambar 3.1 prosedur penelitian dan pengembangan model ADDIE 

Sumber : Tegeh (2014:42) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan Model ADDIE terdiri dsri (Analyze, 

Design, Development, Implementation, Evaluation). Pada kelima tahapan memiliki 

lima tahapan dalam proses pengembangan suatu produk, adapun kelima tahapan 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap I Analisis (Analyze) 

  Pada tahap analisis ini menekankan pada  proses analisis kebutuhan, 

mengindentifikasi masalah yang ada dalam keadaan yang nyata di lapangan. Tahap 

analisis ini meliputi yaitu pertama melakukan analisis terhadap siswa tentang 

kompetensi siswa yang akan dicapai dan akan dipelajari dalam suatu pembelajaran. 

kedua melakukan analisis terhadap karakteristik siswa dengan meganalisis cara 

belajar siswa serta bagaimana gaya belajar siswa itu sendiri. ketiga melakukan 

analisis terhadap materi yang akan diberikan oleh siswa apakah sudah sesuai apa 

belum dengan kompetensi yang harus ditempuh pada siswa tersebut dan melakukan 

analisis tugas. 

Evaluasi 

(Evaluation) 

Penerapan 

(Implementati

on) 

Pengembangan (Development) 

Desain 

(Design) 

Analisis 

(Analyze) 
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  Tahap analisis dalam penelitian ini menganalisis kondisi nyata dari 

permasalahan yang ada di lapangan. Tahap analisis yang dilakukan di kelas 3 SDN 

Tulusrejo 2 Malang dengan menggunakan dua cara yaitu kegiatan observasi dan 

wawancara. Kegiatan tesebut dilaksanakan dua hari yaitu pada tanggal 16 dan 17 

Juli 2018 dengan guru kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang. 

2. Tahap II Perancangan (Design)  

  Design merupakan tahap berpikir visual, design disini guru menghasilkan 

pengembangan media pembelajaran berupa produk, sesuai dengan pengembangan 

pembelajaran Tematik, sehingga menghasilkan produk kerangka media 

pembelajaran. Perancangan digunakan untuk siswa kelas 3 di SDN Tulusrejo 2 

Malang. Selanjutnya menentukan kemampuan yang akan dicapai dan dikuasai oleh 

siswa. Setelah menentukan kemampuan yang akan dicapai tidak lupa dengan 

merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis kompetensi yang 

dilakukan pada tahap pertama. Selanjutnya dilakukan menentukan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran, supaya dapat mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

Tahapan ini dapat memberikan sebuah rancangan untuk mengembangkan 

sebuah produk media pada pembelajaran tematik, serta media tersebut disesuaikan 

dengan kompetensi dasar yang diajarkan dan karakteristik siswa demi tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya menentukan langkah yang akan dilakukan 

untuk mengukur kemampuan yang telah dikuasai oleh siswa terhadap materi yang 

telah diajarkan.  

 

 



35 

 

 

 

3. Tahap III Pengembangan (Development)  

  Tahap Pengembangan (development), pada tahap ini guru telah memiliki 

produk kerangka media pembelajaran Tematik, lalu proses ini dilanjutkan 

pengembangan kerangka tersebut di rancang supaya lebih menarik dan kreatif 

sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah mengembangakan media visual pada pembelajaran 

tematik dengan validasi ahli materi, ahli media dan respon guru dan respon siswa 

yang dipaparkan sebagai berikut: 

1) Pembuatan media visual 

Pembuatan media visual menggunakanxbahan baku triplek. lampu LED, dan 

juga komponen lainnya sebagai pendukung. 

2) Validasi ahli (materi,media, respon guru dan respon siswa) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan validasi produk kepada ahli materi, ahli 

media, respon guru dan respon siswa. Ahli materi dan ahli media dilakukan 

oleh dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Malang sedangkan ahli 

pembelajaran membutuhkan 2 respon yaitu respon guru dilakukan oleh wali 

kelas 3 selaku guru kelas serta respon siswa yang dilakukan oleh  siswa kelas 

3 di SDN Tulusrejo 2  Malang. Hasil dari validasi produk berupa penilaian 

kevalidan media, komentar, serta saran sebagai dasar dalam pengembangan 

media pada tahap selanjutnya. Berikut kriteria validator ahli materi, media, dan 

pembelajaran. 

 Tabel 3.1 Validator penelitian pengembangan 

 

  

No Validator Penelitian Bidang Ahli 

1. Dosen media 

pembelajaran 

Ahli media pembelajaran 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sumber: Dian Fairuza 2018 diadatpasi dan diolah oleh penulis 

 

4. Tahap IV Implementasi (implementation) 

  Pada tahap implementasi kegiatan yang dilakukan yaitu sebelum 

menerapkan hasil produk yang telah dikembangkan, produk ini terlebih dahulu 

divalidasi oleh validator. Tahap uji coba dilaksanakan di kelas 3 SDN Tulusrejo 2 

Malang. Penerapan uji coba tersebut bertujuan untuk menguji bagaimana 

pengembangan media pembelajaran pada materi tematik kelas 3 tema 1 sutema 1 

pembelajaran 3 dengan menggunakan angket respon siswa dan hasil belajar melalui 

media yang dilakukan oleh peneliti. Sejauh mana media dapat meningkatkan minat 

siswa selama pembelajaran serta sejauh mana siswa memahami materi 

menggunakan media.  

5. Tahap V Evaluasi (Evaluate) 

  Tahap evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan evaluasi secara formatif 

dan evaluasi secara sumatif. Pertama dilakukan evaluasi secara formatif, pada tahap 

evaluasi ini dilakukan pengumpulan data dan saran yang telah diberikan untuk 

melakukan penyempurnaan terhadap  media pembelajaran tematik. Kemudian pada 

tahap evaluasi yang kedua dilakukan evaluasi secara sumatif, yang dilakukan pada 

akhir program untuk mengetahui respon dari penggunaan media pembelajaran 

tematik terhadap kualitas pembelajaran secara keseluruhan. 

 

2. Dosen materi 

pembelajaran 

Ahli materi pembelajaran 

3. Guru kelas di kelas 3 dan 

siwa kelas 3 

Respon guru dan respon 

siswa 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian      : Uji coba pengembangan media pembelajaran 

tematik akan dilaksanakan di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

Waktu Penelitian        : Pada bulan Juli 2018 

D. Teknik Pengumpula Data  

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta 

yang terjadi dilapangan yang digunakan. Teknik pengumpulan data diperlukan agar 

peneliti mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengumpulkan 

data sangat penting dalam suatu penelitian karena memengaruhi kesimpulan 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:223). Adapun teknik pengumpulan data 

menurut suharsimi Arikunto terdiri dari tes, kuesioner/ angket, interview/ 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan pembelajaran tematik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati langsung dan mengambil data 

tentang kegiatan dilapangan serta  karakteristik subjek yang akan diteliti secara 

lebih mendalam. Oleh karena itu observasi dilakukan untuk mengamati jalannya 

prosesxpembelajaran tematik menggunakan media pembelajaran. Komponen 

pembelajaran yang diamati adalah media pembelajaran, sumber belajar, respon 

siswa selama pembelajaran dan kendala yang dialami guru. Dalam hal ini 

ketertarikan dan reaksi siswa terhadap media juga sangat penting untuk diamati agar 

dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan dan dalam menyempurnakan 

media. Siswa perlu diamati yaitu dalam kegiatan penggunaan media pembelajaran 

yang dikembangkan.  
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2. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan bebas 

tanpa menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono,2015:140). Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara tidak tersetruktur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dengan guru kelas 3 di SDN Tulusrejo 2 Malang. Tujuan dari 

wawancara tidak tersetruktur sendiri yaitu untuk mengetahui kenyataan kondisi 

yang ada dilapangan dari permasalahan yang ada di lapangan.  

3. Angket atau Kuisioner 

Angket atau kuisioner yang digunakan dalam penelitian berupa kisi-kisi 

instrumen validasi ahli materi, ahli media, respon guru dan respon siswa. Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiono,2015;199). Angket yang diberikan kepada responden harus 

dalam keadaan yang baik agar responden tertarik untuk mengisi angket.Penggunaan 

angket untuk ahli materi dan media adalah untuk mengetahui kelayakan media 

sebelum uji coba. Adapun penggunaan angket untuk siswa adalah untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media. Adapun penggunaan angket 

untuk guru adalah untuk mendapatkan komentar, kritik, dan saran untuk perbaikan 

media yang dikembangkan. Dengan demikian, media yang dikembangkan 

mendapatkan kriteria “baik”. 

 

 



39 

 

 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah berupa foto 

saat uji coba penggunaan media dengan menggunakan alat bantu kamera.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakanxuntuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (sugiyono, 2015:148). Dalam 

instrumen penelitian tentunya menggunakan instrumen penelitian yang nantinya 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data pada pengembangan media 

pebelajaran tematik untuk kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. 

1. Lembar observasi  

Lembar obserasi yaitu merupakan semua alat yang digunakan untuk memperoeh 

data dari subjek penelitian yaitu guru dan siswa. Observasi digunakan untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik. karakteriktik siswa. Observasi ini 

digunakan untuk mengetahui sarana yang ada dalam kelas ketika proses 

pembelajaran. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi maka 

dibutuhkan kisi-kisi, ada pun kisi-kisi lembar observasinya sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar observasi 

No. Aspek 

1 Siswa aktif dalam proses pembelajaran  

2 Siswa masih suka kurang memperhatikan pembelajaran  

3 Siswa senang belajar tematik 

4 Hasil belajar siswa pada tematik baik 

5 Pembelajara berpusat pada guru 

6 Pembelajarantematik selalu menggnakan media 

7 Media yang digunakan menarik 

8 
Media pembelajaran yang masih sering digunakan berupa 

buku siswa 

9 Media pembelajaran dapat memotivasi siswa 



40 

 

 

 

10 
Siswa lebih antusias apabila pembelajaran menggunakan 

media. 

 Sumber : Hasan Basri (2017) diadaptasi dan diolah oleh penulis 

2. Lembar wawancara tidak terstruktur 

Pedoman wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini digunakan guna untuk 

menganalisis kebutuhan yang ada dalam pengembangan media. Oleh karena itu 

peneliti melakukakan wawancara terhadap guru kelas III untuk memperoleh data 

tentang  data yang diperoleh dapat digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam 

pengembangan media untuk mengetahui kenyataan kondisi yang ada dilapangan 

dari permasalahan yang ada di lapangan. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen wawancara tak tersetruktur 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana minat siswa dalam pembelajaran tematik? 

2. Bagaimanakah karakteristik siswa kelas 3? 

3. Kendala apa yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran? 

4. 

 

Sebelumnya media apa yang sering anda gunakan untuk menunjang 

proses pembelajaran? 

5. Bagaimanakah minat siswa ketika pembelajaran menggunakan media? 

Sumber : Hasan Basri (2017) diadaptasi dan diolah oleh penulis 

3. Angket atau kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiono, 2015). Dengan menggunakan angket atau kuesioner peneliti 

bisa tahu lebih mudah karena hasilnya akan lebih efisien apabila peneliti sudah tahu 

dengan jelas variabel yang akan diukur dari responden. Angket disini ditujukan 

kepada ahli materi, angket untuk ahli media, serta angket untuk guru kelas dan 

untuk siswa. Sebelum instrumen penelitian disusun, perlu dibuat kisi-kisi terlebih 

dahulu agar memudahkan penelitian. Kisi-kisi tersebut disusun menjadi sebuah 

instrumen penelitian. Adapun kisi – kisi instrument sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrument Ahli Media 

No Aspek yang diamati Indikator 

1 Kriteria desain media a. Ukuran yang digunakan sesuai dengan 

desain 

b. Variasi warna yang digunakan menarik. 

c. Warna tidak mengganggu  

d. Bentuknya sesuai dengan desain. 

e. Lampu pendukung dapat menyala dan 

berputar dengan baik 

f. Media kuat serta tidak mudah rusak 

2 Kriteria Materi Pada Media g. Pengemasan media bacaan dan soal 

menarik  

h. Pengemasan media untuk materi serta 

soal mudah digunakan. 

3 Kriteria Manfaat Media i. Media pembelajaran dapat memotivasi 

siswa untuk antusias dalam pembelajaran 

j. Media pembelajaran dapat digunakan 

kembali dalam tema lain. 

        

Tabel 3.5 Kisi – Kisi Instrument Ahli Materi 

No Aspek yang diamati Indikator 

1 Kompetensi Dasar a. Kompetensi dasar muatan 

pembelajaran Bahasa indonesia 

sudah sesuai dengan tema 

Pertumbuhan dan Perkembangan 

Makluk Hidup 

b. Kompetensi dasar muatan 

pembelajaran Matematika sudah 

sesuai dengan tema Pertumbuhan 

dan Perkembangan Makluk Hidup 

c. Kompetensi dasar muatan 

pembelajaran Matematika sudah 

sesuai dengan tema Pertumbuhan 

dan Perkembangan Makluk Hidup  

d. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan Kompetensi dasar 

pelajaran Bahasa Indonesia 

e. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan Kompetensi dasar 

pelajaran Matematika. 
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f. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan Kompetensi dasar 

pelajaran SBDP. 

2 Indikator g. Indikator dalam muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

sudah sesuai dengan tema 

Pertumbuhan dan Perkembangan 

Makluk Hidup 

h. Indikator dalam muatan 

pembelajaran Matematika sudah 

sesuai dengan tema Pertumbuhan 

dan Perkembangan Makluk Hidup 

i. Indikator dalam muatan 

pembelajaran SBDP sudah sesuai 

dengan tema Pertumbuhan dan 

Perkembangan Makluk Hidup 

3 Tujuan Pembelajaran 

 

 

j. Materi yang dimuat sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, mudah 

dipahami serta sudah berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

Tabel 3.6 Kisi – Kisi Instrument  Respon Guru 

No Aspek Penilaian  Indikator 

1 Muatan Materi  a. Muatan materi mengacu 

pada pendekatan tematik. 

b. Muatan materi sesuai dengan 

kompetensi indikator. 

c. Muatan materi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar. 

d. Materi dapat memberikan 

dampak positif pada siswa 

karena berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

e. Mengajarkan untuk saling 

bekerjasama dengan anggota 

kelompok. 



43 

 

 

 

2 Pembelajaran f. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran. 

g. Tujuan serta manfaat 

pembelajaran disampaikan 

dengan jelas. 

h. Media bisa digunakan untuk  

pembelajaran kecil. 

i. Media sudah sesuai dengan 

kurikulum 2013  

j. Media dapat digunakan dan 

dapat memotivasi siswa 

untuk belajar. 

 

 

Tabel 3.7 Kisi – Kisi Instrument Respon Siswa 

No. Aspek Penilaian 

Penggunaan media 

1. Media pembelajaran mudah digunakan 

2. Ada petunjuk atau penjelasan dari guru 

Respon siswa 

3. Siswa merasa senang menggunakan media pembelajaran 

4. Siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran 

5. Siswa sangat tertarik menggunakan media 

6. Siswa menyukai tampilan media 

7. Siswa termotivasi  dalam belajar 

8. Siswa ingin mendapatkan nilai baik 

9. Siswa senang belajar tematik 

Kejelasan isi 

10. Siswa memahami materi dengan baik 

 Sumber : Dian Fairuza (2018) diadopsi dan diolah oleh penulis  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian pengembangan ini di gunakan dua teknik analisis data 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 
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1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif di gunakan untuk mengolah data hasil catatan dari ahli 

media, ahli materi, serta respon dari guru sdan siswa kelas 3 SD dan juga diperoleh 

dari wawancara dengan wali kelas. Hasil ini nantinya untuk merevisi produk media 

pembelajaran tematik. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang di peroleh dari hasil angket dari 

para ahli validator dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memberikan 

angket sebagai berikut: 

a) Analisis Data Angket Validasi Ahli   

Validasi ialah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

angket. Angket berisikan kalimat tentang pertanyaan serta pernyataan berkaitan 

dengan penggunaan media yang dikembangkan. Angket validasi akan dibahas 

dengan menggunakan skala likert. Skala likert menggunakan skala dari 1 sampai 4 

sebagai pedoman penilaian pada tabel. Fungsi dari skala likert yaitu untuk 

menghitung pendapat, sikap serta presepsi sesorang berkaitan dengan sesuatu 

fenomena (Sugiyono, 2016:93). 

Adapun kategori skor pada skala likert sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Skala Likert Data Angket Validasi Ahli  

No  Skor Keterangan  

1. skor 4 sangat setuju/sangat baik/ sangat sesuai/ sangat mudah/ sangat 

paham/ sangat menarik/ sangat mengerti/ sangat layak/ sangat 

bermanfaat/ sangat paham/ sangat menarik/ snagat layak/ sangat 

memotivasi/ sangat aktif.  

2. skor 3 setuju/ baik/ sesuai/ mudah/ paham/ menarik/ mengerti/ layak/ 

bermanfaat/ memotivasi/ aktif 

3. skor 2 cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup 

paham/ cukup menarik/ cukup mengerti/ cukup layak/ cukup 

layak/ cukup bermanfaat/ cukup memotivasi/ cukup aktif  
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4. skor 1 kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang mudah/ kurang 

paham/ kurang manarik/ kurang mengerti/ kurang layak/ kurang 

bermanfaat kurang memotivasi/ kurang aktif 

Sumber: Sugiyono( 2016: 93) 

Berikut, presentase data perolehan hasil penilaian validator dianalisis dengan 

menggunakan rumus dibawah ini  : 

P =  
∑

𝑁
X 100 

Keterangan: 

P : Presentase skor 

Ʃ : Jumlah jawaban 

N : Skor Maksimal 

  Perolehan validasi dari para ahli kemudian dipakai untuk mengetahui analisi 

produk yang dikembangkan tentunya dengan menggunakan pengukuran skor, 

adapun penjabarannya sebagai berikut  

Tabel 3.9 Pengukuran skor angket validasi produk 

Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

80%≤ X ≤100% Sangat Baik Sangat baik, tidak perlu direvisi 

60%≤ X ≤ 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

40%≤ X ≤ 60 % Cukup baik Kurang layak perlu direvisi 

20%≤ X ≤ 40% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

≤ 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak,perlu direvisi 

(Sumber Arikunto,2010:35) 

Media pembelajaran yang telah dikembangkan dapat dikatakan layak diuji 

cobakan sebagai media pembelajaran jika hasi dari penilaian validasi lebih dari 

61%. Jika hasilnya kurang dari 60% harus direvisi ulang lebih mendalam dari 

produk yang dikembangkan.  

3. Analisis Angket Respon Siswa 
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Untuk mengolah data angket respon siswa, hasil dari jawaban siswa diukur 

dengan mengguakan skala Guttman, adapun penjabarannya ada ditabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 Tabel skala Guttman 
Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sumber : Sudaryono dkk,2013:53) 

Adapun presentase hasil penilaian validator dapat dianalisi dengan rumus dibawah 

ini:  

P =  
∑

𝑁
X 100

Keterangan: 

P : Presentase skor 

Ʃ : Jumlah jawaban 

N : Skor Maksimal 

Untuk mengetahui reaksi atau bagaimana respon siswa terhadap produk yang 

dikembangkan maka diperoleh dari hasil analisis respon siswa yang berupa angket. 

Adapun penjabaranya sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Skor angket respon siswa 
Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

80%≤ x ≤100% Sangat baik Tidak perlu revisi 

60%≤ x ≤80% Baik Direvisi seperlunya 

40%≤ x ≤60% Cukup baik Cukup banyak  revisi 

20%≤x≤40% Kurang baik Banyak revisi 

<20% Sangat Kurang baik Perlu direvisi seluruhnya 

(Sumber:Arikunto,2010:35)


