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BAB III 

METODE PENELITIAN  & PENGEMBANGAN 

 

A. Metode Penelitian & Pengembangan 

 Model penelitian ini adalah model penelitian yang bersifat 

pengembangan. Penelitian ini agar berjalan dengan lancar, maka dari itu harus 

menggunakan model yang akan digunakan  untuk penelitian. Model penelitian dan 

pengembangan ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam 

suatu penelitian tersebut. Tahapan pengembangan ini dikembangkan dengan 

menggunakan penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian dan pengembangan 

atau dalam bahasa inggrisnya Research and Development(R&D) adalah model 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan keefektifan pada 

produk tersebut(Sugiyono, 2011 : 297).  

 Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa 

pengembangan gerak tari yang didasari buku panduan seni tari perang-perangan 

untuk kelas V Sekolah Dasar. Pengembangan gerak tari yang didasari buku 

panduan ini akan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan model pengembangan 

kemudian diujikan dan disempurnakan agar mendapat hasil yang akan dicapai. 

Produk yang akan dikembangkan akan diuji cobakan di SDN Tulusrejo 3 Malang. 

 Langkah-langkah prosedur penelitian dan pengembangan model 

Research and Development( R&D)adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2011 : 298). 
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 Peneliti akan menggunakan langkah-langkah Research and Develoment 

(R&D) model ini sebagai acuan dalam pengembangan buku panduan seni tari 

perjuangan (perang-perangan). Penelitian pengembangan yang diuraikan diatas 

tadi akan diterapkan sampai revisi pada tahap ke-8 saja, karena pengembangan 

ini bertujuan untuk pembelajan yang interaktif dan kreatif yang menarik untuk 

memberikan respon pada peserta didik saat uji coba berlangsung. Dengan 

mempertimbangkan model yang dihasilkan ketika sudah diuji cobakan dalam 

tahap akhir. 

 Adapun gambaran langkah-langkah penelitian model pengembangan 

buku panduan seni tari perjuangan(perang-perangan) yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai berikut:  

Tabel 3 1 Model Penelitian dan Pengembangan Borg and Gall Modifikasi dari Sugiyono 

(2015:409) 
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 Langkah-langkah pengembangan tersebut dimodifikasi berdasarkan teori-

teori yang sudah ada, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya bagi peneliti 

yang melakukan pengembangan produk menggunakan model ini (Hasyim, 2016: 

91). Model ini dipakai untuk mendesain produk yang kemudian secara sistematis 

dilakukan uji lapangan, dievaluasi lalu disempurnakan untuk memenuhi 

keefektifan,kualitas, sdan standar tertentu (Setyosari, 2012 : 216). 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

1. Prosedur dan Masalah 

 Penelitian melakukan observasi dan wawancara terhadap sekolah dasar yang 

menjadi tempat penelitian, yaitu SDN Tulusrejo 3 Malang. Wawancara dilakukan 

pada guru ekstrakurikuler seni tari mengenai pengembangan tari yang sudah 

diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui 

bahwa potensi yang dimiliki peserta didik yaitu kesenangan dalam melakukan 

sebuah tarian diajarkan oleh ibu Salas selaku guru ekstrakurikuler seni tari, 

kemudian mengenai masalah yang didapat ketika melakukan observasi dan 

wawancara bahwa didalam tarian-tarian yang sudah diajarkan belum ada 

dokumentasi untuk siswa.  

2. Pengumpulan Data  

 Potensi dan masalah sudah didentifikasi maka dari itu selanjutnya 

mengumpulkan imformasi data sebagai bahan untuk perencanaan buku panduan  

yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Informasi diperoleh dengan 

melakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dan observasi di SDN 

Tulusrejo 3 Malang antara lain yaitu :\ 
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1. Observasi. 

 Observasi ini dilakukan di SDN Tulusrejo 3 Malang yang berada di jalan 

Bantaran V No. 17, Tulusrejo, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler 

seni tari disekolah ini, siapa saja yang mengikuti kegiatan pada ekstrakurikuler 

seni tari. Observasi secara langsung melihat suasana ekstrakurikuler seni tari yang 

dilakukan dijam pulang sekolah.  

2. Wawancara  

 Wawancara ini dilakukan langsung keapada guru seni tari ekstrakurikuler 

yang mengajar di SDN Tulusrejo 3 Malang. Materi wawancara kepada guru 

ekstrakurikuler seni tari mengenai tari apa saja yang sudah diajarkan sebelumnya. 

Kemudian mengenai tari kesenangan siswa yang sudah diajarakan pada kegiatan 

ini. Serta kendala apa yang dialami siswa saat melakukan kegiatan ekstrakurikuler 

seni tari beralngsung. 

3. Angket  

 Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah pengembangan buku 

panduan tari ini efektif atau tidak. Kemudian angket juga untuk mengetahui tarian 

ini efektif untuk peserta didik serta untuk penilaian validator. Angket pertama 

dibuat untuk ahli materi yang menilai bagaimana pengembangan pada buku 

panduan seni tari perjuangan(perang-perangan). Selanjutnya angket kedua da isi 

angket sama juga diberikan kepada ahli seni tari yaitu guru ekstrakurikuler seni 

tari. Kemudian angket ketiga  diberikan kepada peserta didik setelah selesai 

melakukan tarian yang sudah diajarkan oleh peneliti. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan saat peneliti melakukan observasi awal yang sudah 

merekam kegiatan peserta didik dan memotret kegiatan ekstrakurikuler tari. 

Selanjutnya akan mendokumentasikan bagaimana peneliti mengembangkan tarian 

dan diajarkan kepada peserta didik secara langsung. 

3. Desain Produk 

 Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan dalam pengumpulan data. 

Maka langkah selanjutnya yaitu membuat desain buku panduan yang akan 

dilakukan didalam penelitian. Serta mPengembangkan gerakan tarian yang sudah 

dikreasi oleh peneliti serta memiliki formasi untuk permindahan tempat posisi 

tarian yang akan dilakukan 

Tabel 3 2Langkah-langkah validasi 

 

4. Validasi Desain  

 Mengkonsultasikan kepada validator tentang gerak tari yang didasari buku 

panduan seni tari yaitu orang yang ahli materi tentang seni tari yang mempunyai 

pengalaman dibidang seni tari, selanjutnya kepada validator pembelajaran seni tari 

yaitu guru ekstrakurikuler tari. Kemudian dimintai untuk menilai dan memberikan 

masukan baik kelebihan maupun kekuranagan pada buku panduan seni tari yang 

telah dikembangkan, sehingga dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan 

Ahli Validasi Lulusan Bidang 

Dosen S3 Ahli materi tari 

Dosen S2 Ahli media 

Guru ekstrakurikuler S1 Ahli materi 

pembelajaran. 

   



27 

 

pada buku panduan tersebut. Kelemahan yang sudah diidentifikasi tersebut 

kemudian direvisi dan dijadikan dasar perbaikan agar menghasilkan buku panduan 

yang diharapkan. Angket penjelasan validasi uji coba tarian yang dikembangkan 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

5.    Revisi Desain 

Hasil dari validasi tersebut melalui diskusi dengan ahli  materi dan ahli 

pembelajaran seni tari, maka dari itu peneliti akan mengetahui kelemahan pada 

buku panduan tersebut. Kelemahan tersebut dilanjutkan dengan cara perbaikan 

buku panduan. Yang bertugas memperbaiki buku panduan adalah peneliti yang 

akan menghasilkan pengembangan buku panduan tersebut. Revisi ini bermanfaat 

afar daei formasi yang dihasilkan jauh lebih layak diuji cobakan didalam 

penelitian. 

6. Uji Produk 

              Setelah divalidasi kepada para ahli serta setelah selesai dilakukan 

perbaikan pada gerak tari yang didasari buku panduan, langkah selanjutnya yaitu 

dilakukan uji coba. Uji coba ini dilakukan terlebih dahulu dengan diuji cobakan 

pada kelompok kecil atau kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan 

bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah buku panduan ini sudah efektif 

apa belum dan dapat diterima oleh subyek yang akan melakukannya tersebut. Uji 

coba kelompok kecil dilaksanakan di SDN Tulusrejo 3 Malang. Selama uji coba 

berlangsung penguji membuat catatan tentang kekurangan dan kendala apa saya 

yang masih terjadi pada saat buku panduan tersebut sedang diuji cobakan.  
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7. Revisi Produk 

                Pada tahapan ini dapat digunakan untuk revisi pada gerak tari yang 

didasari buku panduan berdasarkan dari hasil uji coba tadi yang telah dilakukan 

pada kelompok kecil. Revisi pada tahap ini juga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan pengujian ulang terhadap buku panduan tersebut. Revisi buku 

panduan ini dilakukan setelah melakukan uji coba pada kelompok kecil 

sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Melalui saran dan 

masukan pada saat uji coba buku panduan untuk mengetahui kefektifan pada 

buku panduan yang akan diuji cobakan kekelompok yang luas.  

8. Produk Final Buku panduan Seni Tari Perjuangan 

.       Pada produk yang telah dihasilkan pada tahap ini yaitu sudah samapi tahap 

akhir dari proses pengembangan. Pada tahap ini produk yang telah dihasilkan 

tidak lagi mengalami perubahan aspek sudah sesuai dengan materi ataupun 

tampilan. 

C. Tempat dan waktu Penelitian  

             Tempat penelitian ini laksanakan di SDN Tulusrejo 3 Malang yang 

berletak di Jalan Bantaran V No. 17, Tulusrejo, kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakn di 

semester 2 yaitu pada tahun ajaran genap.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung 

kelapangan saat penelitian awal dan saat uji coba produk dengan menghasilkan 

data berbentuk kualitatif. Tujuan dari observasi ini adalah  untuk menggali 

permasalahan yang ada serta meninjau uji coba produk berlangsung. Hasil dari 

observasi pada observasi yaitu peneliti pendapati  analisis kebutuhan guna untuk 

melakukan penelitian pengembangan  selanjutnya.  

b. Wawancara  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada sumber data yaitu guru seni untuk  mengetahui kondisi di lapangan 

sehingga peneliti memperoleh data  deskripif analisis kebutuhan akan bahan ajar 

dan aktifitas saat penggunaan  bahan ajar dalam pembelajaran seni tari yang 

dikembangkan dan juga  meninjau karakteristik siswa saat pembelajaran seni tari. 

Hasil dari wawancara terdapat pada lembar lampiran 1 dan 2.  

c. Angket  

Pada penelitian ini penggunaan angket untuk di ajukan pada dosen validasi 

pembelajaran seni dan media, validasi Pembelajaran dan hasil uji coba media 

yang telah di validasi oleh ahli materi untuk mengetahui tingkat keefektifan 

produk yang akan di kembangkan oleh peneliti.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar selama 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran seni tari di SDN TulusRejo 3 Malang. 
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Dokumentasi dilampirkan untuk memperkuat saat observasi awal, wawancara, 

dan pada saat penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

              Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti oleh peneliti (Sugiono, 2011 : 92). Sedangkan pengertian dari instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian (Sugiono, 2011 : 102). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah lembar observasi, wawancara dan angket.  

1. Lembar Observasi 

 Observasi ini dilakukan ketika uji coba produk berlangsung. 

Tujuannya agar mengetahui bahwa layak atau tidak buku panduan seni tari ini 

untuk dikembangkan di SDN TulusRejo 3 Malang. Hasil observasi ini akan 

dijadikan bahan masukan dalam pengembangan buku panduan pada seni tari.  

Tabel 3 3 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi 

No Aspek Indikator No. Instrumen 

1. Pembelajaran Guru menjelaskan materi dengan menggunakan 

buku panduan  sebagai  media 

1 

2  Siswa mendapatkan kesempatan untuk bertanya 

dan mengomentari materi yang sudah  

disampaikan  

2 

3  Media membantu siswa untuk lebih fokus 

mengikuti pembelajaran 

3 

4  Guru meminta siswa memberikan pendapat 

mengenai gambar gambar pada buku panduan  

4 

5  Siswa mencatat poin-poin penting dari materi 

yg disampaikan. 

5 

6 Respon siswa Media dapat membangkitkan motivasi siswa. 6 

7  Media membantu siswa untuk berpikir kritis 7 

8  Siswa memahami materi yang disampaikan 

dengan media 

8 

9 Guru Guru dapat menggunakan media dengan mudah 9 

10  Penggunaan media mempermudah tugas guru 

dalam menyampaikan materi  

10 
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2. Pedoman wawancara  

 Wawancara digunakan untuk mendapatkan masalah dasar sehingga 

perlunya dikembangkan media pembelajaran. wawancara dilaksanakan ketika 

observasi awal. Dalam pelaksanaan wawancara pada guru yang bersangkutan 

perlu mempertimbangkan beberapa pedoman dibawah ini. 

Tabel 3 4Kisi-Kisi Instrumen Pedoman Wawancara Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket yang pertama ditunjukan untuk ahli media, ahli materi  ahli 

pembelajaran, yang bertujuan untuk menentukan kelayakan pada produk buku 

panduan. Masing-masing ahli memiliki aspek penilaian yang berbeda disesuaikan 

dengan bidang ahlinya. Angket kedua ditunjukan untuk siswa yang berguna untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap buku panduan tersebut. 

 

 

 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Media Penggunaan bahasa dalam media 1 

2.  Penggunaan gambar dalam media 1 

3  Kemudahan dalam penggunaan media 1 

4 Materi Penyajian materi 3 

5  Ketepatan istilah dan penggunaan 

kalimat 

2 

6 Pembelajaran Suasana pembelajaran 3 

7  Dampak penggunaan media terhadap 

siswa 

5 

8  Kendala dalam penggunaan media 1 
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Tabel 3 5 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Gerak  tari perang-perangan 

untuk Ahli Media 

Tabel 3 6 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Gerak Tari berdasarkan 

Buku panduan tari perang-perangan untuk untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Pembelajaran Judul menarik buat siswa 3 

2  Media buku panduan seni tari perjuangan membuat 

siswa lebih semangat  

 

3  Pemberian latihan  

4 Aspek Materi Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

7 

5  Kesesuaian contoh yang diberikan  

6  Urutan penyajian materi  

7  Media memudahkan siswa dalam belajar   

8 Aspek Kebahasaan Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir siswa 1 

9.  Ketepatan tata bahasa  

dan ejaan 

 

10.  Kemampuan membangkitkan rasa ingin tahu siswa  

    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang Dinilai Indikator Jumlah 

1 Pemograman Menu sajian 1 

2.  Petunjuk penggunaan  

3.  Respon peserta didik  

4. Tampilan Media Media terbuat dari bahan aman 6 

5  Media  aman digunakan  

6  Media tidak mudah rusak  

7  Kejelasan pada ukuran font  

8. Efektivitas Media Media dapat digunakan pada  

materi seni Tari 

3 

9.  Kesesuaian pada konsep media dengan materi 

seni tari 

 

10  Media mudah dimengerti dan dipahami siswa  

    11  Materi   sesuai dengan (KD)  
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Tabel 3 7 Kisi-Kisi Instrumen Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Gerak Tari 

berdasarkan Buku panduan tari perang-perangan untuk Ahli pembelajaran 

 

Tabel 3 8 Kisi-kisi angket respon siswa kelompok kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Pembelajaran Judul menarik buat siswa 3 

2  Media buku panduan seni tari perjuangan membuat 

siswa lebih semangat  

 

3  Pemberian latihan  

4 Aspek Materi Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

7 

5  Kesesuaian contoh yang diberikan  

6  Urutan penyajian materi  

7  Media memudahkan siswa dalam belajar   

8 Aspek Kebahasaan Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir siswa 1 

9.  Ketepatan tata bahasa  

dan ejaan 

 

10.  Kemampuan membangkitkan rasa ingin tahu siswa  

No Aspek Indikator Jumlah 

1 

 

Kemenarikan  Senang menggunakan buku 

panduan 

1 

 

2  Buku panduan mudah dipahami 1 

3  Kejelasan gambar pada buku 

panduan 

1 

4 Materi Penyajian materi 3 

  Pengunaan bahasa dan istilah 3 

5.  Kesesuaian contoh yang diberikan 1 

6 Pembelajaran Suasana pembelajaran 1 

7.  Respon siswa 4 
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Tabel 3 9 Kisi-kisi angket respon siswa kelompok besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Teknik Analisis Data  

        Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa data kulitatif dan 

kunatitaf.  

a. Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa tarian yang digunakan dalam isi buku panduan dan 

berupa saran dan komentar mengenai produk yang diberikan oleh ahli media, guru 

seni tari dan siswa sekolah dasar kelas V yang digunakan untuk memperbaiki 

gerak tari berdasarkan buku panduan yang dihasilkan. Pengolahan data kualitatif 

yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu bacaan, 

foto ,dan video yang berguna untuk pembuatan buku panduan. Data kedua yang 

dikumpulkan adalah hasil saran dan komentar terhadap para ahli dan peserta didik 

ketika buku panduan sudah jadi. Pengolahan data kedua adalah memilih data yang 

telah dikumpulkan yang sesuai dengan pembuatan buku panduan beserta saran-

saran yang sesuai guna untuk memperbaiki buku panduan tersebut. Pengelolahan 

No Aspek  Indikator Jumlah 

1. Kemenarikan Senang menggunakan buku 

panduan 

1 

2.  Buku panduan mudah dipahami 1 

3.  Kejelasan gambar pada buku 

panduan 

1 

4. Materi Penyajian materi 3 

6.  Kesesuaian contoh yang 

diberikan 

1 

d.   Pengunaan bahasa dan istilah 3 

e.  Pembelajaran Suasana pembelajaran 1 

f.   Respon siswa 4 

g.  Keperaktisan buku 

panduan 

Buku mudah dibawa 1 

h.   Materi dapat dipahami dengan 

mudah 

4 

i.   Isi sesuai dengan konsep 1 
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ketiga adalah penyajian data. Berdasarkan data yang telah didapat, data disusun 

dan dirangkai menjadi uraian dan paparan. Pengolahan data terakhir adalah 

menarik kesimpulan.  

b. Analisis Data Kuantitaf  

       Analisis data kuantitafi ini untuk analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan pada rumusan masalah atau menguji hipotesid yang telah 

dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2011 : 243). Data kuantitatif dalam 

penelitian diperoleh dari nilai yang diberikan para validator terhadap gerak tari 

yang berdasarkan buku panduan yang telah dikembangkan. Data-data kuantitatif 

ini diperoleh peneliti pada langkah penelitian validasi gerak tari berdasarkan buku 

panduan dan uji coba pengembangan buku panduan. Nilai yang diperoleh pada 

setiap langkah-langkah tersebut didapatkan dengan menggunakan angket data 

analisis validasi ahli dan angket respon terhadap penggunaan gerak tari 

berdasarkan buku panduan seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler. 

1. Analisis Angket Validasi Ahli 

            Validasi yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini dimaksud 

untuk menguji keefektifan pada gerak tari berdasarkan buku panduan yang telah 

dikembangkan sebagai salah satu media pembelajaran seni tari yang baik atau 

tidak. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 

2013)  
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Tabel 3 10 Kriteria Penialain 

 

      Skala 1-4 untuk menhindarkan validator dari jawaban tengah yang sering 

dipilih. Sehingga dengan skala 4, validator akan lebih tegas dalam menjawab dan 

tidak menimbulkan kerancuan. Setelah mendapatkan jawaban, setiap lembar 

penilaian masing-masing dianalisis untuk menentukan presenatse kelayakan skor 

setiap indikator dengan rumus sebagai berikut : 

                               

                       Keterangan : 

                       P      : Presentase Kelayakan 

                          ∑ x i  :  Jumlah skor jawaban penilaian dari validator 

                     ∑ x j  : Jumlah Skor  tertinggi 

Tabel 3 11 kriteria Keefektifan 

Nilai Kriteria 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang 

1 Sangat Baik 

(Sugiyono, 2013)  

No 

Tingkat 

pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100% Sangat baik 

Sangat 

Efektif/sangat 

valid/tidak perlu 

revisi 

2. 61-80% Baik 
efektif/valid 

/tidak perlu revisi 

3. 41-60% Cukup baik 

Kurang 

efektif/kurang 

valid/perlu revisi 

4. 21-40% Kurang baik 

Tidak 

efektif/tidak 

valid/perlu revisi 
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Hasil validasi yang menunjukan presentase lebih dari 61%   maka produk 

tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari para ahli. Sehingga media 

pembelajaran yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar.  Jika presentase kurang dari 61% maka peneliti perlu melakukan revisi 

atau perbaikan- baikan sesuai saran para ahli. Revisi perlu dilakukan agar produk 

yang dihasilkan sempurna. 

Angket respon peserta didik menggunakan skala Gutman yaitu Ya atau 

Tidak. Skala Guttman dipilih untuk mengurangi tingkat keragu-raguan peserta 

didik dalam memberikan skor. Peserta didik usia sekolah dasar sering merasa 

kesulitan dalam mengungkapkan pendapat dan melakukan penilaian. Skala 

Guttman dipilih agar jawaban yang diberikan kepada siswa lebih tegas dan akurat. 

Tabel 3 12 Kreteria Penilaian 

           

Presentase rata-rata komponen menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

         Keterangan  

         P = Presentase respon 

         ∑x = jumlah skor setiap kriteria yang dipilih oleh siswa 

          n   = Jumlah skor maksimal atau ideal 

 

Tabel 3 13 kriteria Validas 

(Ridwan,2011) 

   Jika hasil validasi ini menunjukan presentase lebih dari 61%  maka produk 

tersebut mendapat  respon positif dari peserta didik. Sehingga media buku 

No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

No Penilaian   Kriteria Interprestasi 

1 0-20 % Sangat tidak baik 

2 21-40% Cukup baik 

3 41-60% Baik 

4 61-80% Sangat baik 
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panduan ini dapat dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Angket 

respon peserta didik juga dapat dijadikan bahan masukan untuk merevisi atau 

menyempurnakan produk tersebut. 

 


