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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Didalam bab III akan dijabarkan mengenai beberapa metode atau cara dalam penelitian  

yang berisi tentang  rencana yang akan dilakukan  oleh peneliti ketika proses penelitian dan  

pengembangan produk yang diharapkan. Didalam bab ini berisikan model penelitian dan 

pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, tempat dan waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrument penelitian serta teknik analisis data. 

 

3.1  Model Penelitian dan Pengembangan 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  metode penelitian dan 

pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan (research and development) adalah 

metode penelitian yang kemudian digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dan 

menguji keefektifan  produk yang dikembangkan tersebut ( Sugiyono, 2016: 407). 

Dalam melakukan suatu penelitian juga diperlukan model penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kesahihan hasil  dari penelitian. Model pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini adalah model ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Pemilihan dan penggunan model ini dilandasi atas 

pertimbangan bahwa model ADDIE dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada 

landasan teoritis desain pembelajaran. Langkah dan tahapan model ADDIE dapat 

digambarkan melalui bagan sebagai berikut :
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     Gambar 3.1  

Bagan Langkah pengembangan model ADDIE 

 

  Alasan menggunakan model pengembangan ini karena menurut Tegeh, dkk 

(2014:41) model ADDIE memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti buku ajar, modul 

pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. Alasan peneliti 

menggunakan model penelitian ini adalah karena model penelitian ini sesuai dengan apa 

yang ingin peneliti lakukan yaitu mengenai pengembangan bahan ajar dan model penelitian 

ini juga untuk mengembangkan dan menghasilkan produk. Selain itu model ADDIE 

memberikan peluang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan pada 

setiap tahapnya. Dan dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan kekurangan produk pada 

tahap akhir. Sehingga penelitian pengembangan media wallchart untuk anak SD Kelas IV 

SDI Sabilul Khoir ini dirasa cocok menggunakan model pengembangan ADDIE. 
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3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan bahan ajar wallchart tematik ini, prosedur yang dilakukan terdiri 

dari beberapa tahap. Tahap-tahap pengembangan model ADDIE menurut Tegeh, dkk ( 

2014:42-44) akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap 1 Analisis ( Analyze) 

Tahap ini merupakan tahap awal atau persiapan untuk pengembangan. Analisis 

yang dilakukan peneliti pada tahapan ini adalah dengan melakukan analisis kebutuhan. 

Proses yang dilakukan yaitu melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan sebelum melakukan penelitian. Peneliti melakukan analisis karakteristik peserta 

didik yang akan menjadi subjek dari pengembangan produk bahan ajar wallchart tematik, 

yaitu melalui kegiatan wawancara yang dilakukan kepada guru kelas. Sedangkan analisis 

materi dan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan, menyesuaikan antara komponen yang ada pada pembelajaran tematik. 

Sesuai dengan tahap pengembangan ADDIE, pada analisis ini peneliti juga akan 

melakukan evaluasi. 

2. Tahap 2 Perencanaan (Design) 

Tahap perencanaan bahan ini peneliti merancang bahan ajar dan 

mendesain.Tahapan perencanaan ini digambarkan melalui tahapan berikut : 

a. Peneliti mulai merancang struktur bahan ajar dan kerangka bahan ajar  

b. Peneliti menentukan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan kompetensi yang 

ingin diajarkan 

c. Peneliti memilih strategi pembelajaran yang ingin diterapkan dalam pembelajaran 
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d. Peneliti mengembangkan soal atau evaluasi untuk mengukur tingkat kemajuan dan 

keberhasilan siswa serta tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.  

Pengembangan bahan ajar pembelajaran tematik ini juga didesain dan dibuat 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain agar pesan dapat diterima dengan baik oleh 

siswa seperti halnya siswa mampu berfikir terbuka, kreatif, dan merangsang minat belajar 

siswa. 

Rancangan dari bahan ajar wallchart ini yaitu ada 8 bagian dengan bahasan 

sebagai berikut :cover yang tertulis tema dan subtema yang digunakan dalam 

pembelajaran, bagian pertama berisikan materi pembelajaran satu. Bagian kedua berisikan 

penjelasan dari materi pembelajaran dua. Bagian ketiga berisikan penjelasan dari materi 

pembelajaran tiga. Bagian keempat berisikan penjelasan dari materi pembelajaran empat. 

Bagian kelima berisikan penjelasan dari materi pembelajaran lima. Bagian keenam 

berisikan penjelasan dari materi pembelajaran enam. Bagian ketujuh dan kedelapan 

berisikan gambar yang digunakan untuk mengevaluasi siswa. Materi terdiri dari beberapa 

gambar dengan keterangan yang juga dicantumkan materi disekitar tempat tinggal siswa. 

3. Tahap 3 Pengembangan ( Development) 

Tahap development (pengembangan) pada hal ini yang dilakukan adalah peneliti 

mulai merealisasikan rancangan produk. Produk yang telah disusun oleh peneliti akan 

dikembangkan sesuai dengan desain dan spesifikasinya. Peneliti menyiapkan hasil bahan 

ajar wallchart yang telah dibuat dalam bentuk cetakan dan sudah ditempel di papan yang 

telah dibuat dan nantinya akan digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas. 

Setelah melakukan pengembangan bahan ajar wallchart tematik tema pahlawanku 

subtema perjuangan para pahlwan mulai menyusun angket (ahli materi, ahli media, ahli 
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pembelajaran, guru kelas dan siswa). Ketika terdapat beberapa revisi pada pengembangan 

bahan ajar wallchart  dari ahli validasi, maka akan dilakukan perbaikan pengembangan bahan 

ajar wallchart sampai pada akhirnya layak untuk lanjut dalam tahap implementasi. 

4. Tahap 4 Implementasi ( Implementation) 

Pada tahap ini bahan ajar yang telah divalidasi berdasarkan penilaian dan saran dari 

ahli selanjutnya diujicobakan di SDI Sabilul Khoir Batu. Implementasi dilakukan secara 

terbatas pada sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian. 

Setelah diterapkan bahan ajar wallchart akan didapatkan hasil yaitu mendapatkan 

data pengembangan bahan ajar wallchart tersebut sudah layak untuk digunakan atau 

belum. Ketika menggunakan wallchart dan siswa akan diberi angket respon siswa untuk 

mengetahui respon siswa dari penggunaan wallchart. Selain itu juga guru akan diberikan 

angket untuk mengetahui peran bahan ajar wallchart dalam proses pembelajaran. 

5. Tahap 5 Evaluasi (evaluation) 

Tahap akhir adalah evaluasi pada tahap ini meliputi evalusi formatif dan evaluasi 

sumatif. Evaluasi formatif digunakan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang 

digunakan untuk penyempurnaan dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program 

digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas 

pembelajaran secara umum. 

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan evaluasi formatif 

karena pada fase pengembangan akan dilakukan revisi produk untuk mengetahui produk 

pengembangan sudah valid untuk dilakukan dalam aplikasi pembelajaran. Kemudian untuk 

melihat evaluasi sumatif dapat dari jawaban soal evaluasi, untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan penggunaan bahan ajar wallchart yang digunakan oleh peserta didik. 
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3.3.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar pembelajaran visual wallchart 

dilaksanakan di SDI Sabilul Khoir Batu yang berada di Jl. Makam No.33, Beji, Junrejo, 

Kota Batu. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket 

dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan di SDI Sabilul Khoir Batu. Teknik observasi yang 

pertama digunakan pada tahap penelitian awal terkait kondisi fisik sekolah, proses 

pembelajaran dan peserta didiknya. Teknik observasi juga akan dilakukan saat ujicoba atau 

implementasi bahan ajar wallchart untuk melihat keefektifan bahan ajar wallchart saat 

pembelajaran.  

2. Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk 

masing-masing responden agar kegiatan wawancara tetap fokus dan tidak keluar dari konteks. 

Teknik ini digunakan untuk pendukung analisis bahan ajar wallchart untuk mengetahui kesulitan 

belajar tematik yang dialami siswa kelas IV, faktor penyebab kesulitan belajar siswa, serta solusi 

yang dilakukan oleh siswa maupun guru dalam menghadapi kesulitan belajar tematik khususnya 

tema pahlawanku. 
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3. Dokumentasi 

Dalam proses dokumentasi tidak kalah penting dengan teknik yang lain dalam 

teknik dokumentasi yaitu untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, serta buku-buku yang digunakan baik oleh guru maupun siswa dikelas 4 

SDI Sabilul Khoir. Pengamatan yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi 

merupakan pengamatan bukan untuk benda hidup melainkan benda mati. 

Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi sebagai 

pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian. Dokumentasi 

yang digunakan peneliti meliputi beberapa foto dan dokumen terkait uji coba bahan ajar 

wallchart di SDI Sabilul Khoir Batu, sehingga akan lebih memperkuat penelitian yang 

dilakukan. 

4. Angket 

Penyebaran angket ini digunakan untuk mengetahui hasil kevalidan dan juga 

kemenarikan dari bahan ajar pembelajaran yang dikembangkan. Angket ini digunakan 

untuk ahli bahan ajar, ahli materi, serta ahli pembelajaran. Angket ini diberikan kepada 

guru dan peserta didik kelas IV SDI Sabilul Khoir untuk mengetahui bagaimana respon 

guru dan siswa terhadap bahan ajar pembelajaran yang telah dikembangkan. Subjek uji 

coba ahli ini memiliki criteria secara akademin, yaitu dosen ahli materi merupakan  mata 

kuliah pembelajaran atau salah satu aspek pembelajaran yang ada pada bidang studi dalam 

tematik dan dosen ahli bahan ajar dan media yang memiliki pengalaman. Hasil dari 

validasi produk oleh tim ahli selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

perbaikan agar menghasilkan bahan ajar yang lebih baik. 
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Pada penelitian ini ahli materi adalah Bu Belinda Dewi Regina, S.Pd., M.Pd selaku dosen 

UMM. Ahli bahan ajar yaitu Pak Ari Dwi Haryono, M.Pd selaku dosen UMM. Penilaian  guru  

kelas IV SDI Sabilul Khoir Batu yaitu Bu Sri Utami, S. PdI. Penilaian siswa kelas IV sekolah 

dasar terhadap pengembangan bahan ajar wallchart tematik saat uji coba dilakukan. 

3.5.  Instrumen Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan masing-masing instrumen penelitian : 

a. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini ada dua yaitu pedoman wawancara untuk 

guru dan siswa. Berikut merupakan kisi-kisi wawancara : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Wawancara untuk Guru dan Siswa 

No. Aspek Indikator 

Guru   

1. 

 

 

 
2. 

 

 

3. 

 

 

Pembelajaran 

 

 

 
Peserta Didik 

 

 

Pendidik 

a. Kurikulum yang diterapkan 

b. Bahan ajar yang dipakai 

c. Kelemahan bahan ajar yang dipakai 

d. Jumlah siswa kelas IV 
a. Karakter siswa 

b. Masalah yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran 

a. Hambatan guru dalam proses mengajar 

b. Solusi menghadapi hambatan 

c. Saran penyusunan bahan ajar 

Siswa 

4. 

 

 

 

5. 
 

 

 

Pembelajaran 

 

 

 

Peserta Didik 

 

a. Hal yang membuat senang saat proses 

pembelajaran 

b. Bahan ajar  yang digunakan saat proses 

pembelajaran 

a. Jumlah siswa kelas IV 
b. Karakter teman di kelas 

c. Guru berinteraksi dengan siswa 

(Dimodifikasi, Candra, 2018) 

 Kisi-kisi wawancara dilakukan untuk guru dan untuk siswa kelas IV SDI Sabilul 

Khoir Batu. Wawancara tersebut dilakukan pada saat wawancara awal. 

b. Pedoman Observasi 

Lembar observasi bertujuan untuk mencari dan pengumpulan data awal saat 

proses kegiatan pembelajaran maupun saat implementasi uji coba bahan ajar wallchart 
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tematik kelas IV SDI Sabilul Khoir Batu. Kisi-kisi observasi awal akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Observasi Awal 

No. Aspek Indikator 

1. Kondisi Fisik a. Gedung sekolah 

b. Kelas  

c. Lingkungan  Sekolah 

2. Pembelajaran a. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

b. Suasana belajar di kelas 

c. Kelengkapan sumber belajar 

 

  Pada saat implementasi dilakukan observasi, sehingga dapat mengetahui 

bagaimana peserta didik di sekolah dan penggunaan bahan ajar. Berikut kisi-kisi observasi 

yang dilakukan saat implementasi bahan ajar wallchart. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Observasi Implementasi Bahan Ajar Wallchart 

No. Aspek Indikator 

1.  Peserta didik di sekolah a. Motivasi belajar siswa 

b. Karakteristik siswa 

c. Interaksi antar siswa dengan 

siswa 

2. Implementasi a. Bahan ajar wallchart efektif 

saat digunakan pada saat proses 

pembelajaran 

b. Bahan ajar wallchart membuat 

siswa aktif pada saat proses 

pembelajaran 

c. Kelancaran siswa mengerjakan 
soal pada saat menggunakan 

bahan ajar wallchart 

d. Kemudahan siswa dalam 

memahami materi pada bahan 

ajar wallchart 

 

c. Angket/Kuesioner 

Ada empat instrumen angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

bahan ajar wallchart tematik yaitu angket penilaian untuk ahli materi, ahli media, angket 

guru pembelajaran dan angket penilaian untuk siswa. 

1) Lembar angket penilaian produk untuk ahli materi 

Tabel 3.4 Kisi-kisi angket untuk ahli materi 

Komponen yang 

divalidasi 

Indikator 

Isi/Materi a. Indikator IPA sesuai dengan KD IPA 
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b. Indikator Bahasa Indonesia sesuai dengan KD Bahasa Indonesia 

c. Indikator IPS sesuai dengan KD IPS 

d. Indikator PPKn sesuai dengan KD PPKn 

e. Indikator SBdP sesuai dengan KD SBdP 

f. Tujuan IPA sesuai dengan materi subtema perjuangan para pahlawan  

g. Tujuan Bahsa Indonesia sesuai dengan materi subtema perjuangan para 
pahlawan  

h. Tujuan IPS sesuai dengan materi subtema perjuangan para pahlawan  

i. Tujuan PPKn sesuai dengan materi subtema perjuangan para pahlawan  

j. Tujuan SBdP sesuai dengan materi subtema perjuangan para pahlawan 

Kurikulum a. Kesesuaian materi dengan kurikulum yang digunakan dengan 

kurikulum yang digunakan di sekolah 

b. Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan silabus Kurikulum 2013 

c. Keseuaian Indikator dengan silabus Kurikulum 2013 

Komponen Bahan 

Ajar 

a. Kelengkapan materi dengan komponen bahan ajar 

b. Kejelasan bahasa dan tulisan materi 

c. Kejelasan gambar dalam materi 

d. Keruntutan pembelajaran dalam subtema 

e. Kejelasan soal evaluasi Kesesuaian materi dengan Kompetensi 

Dasar 

Di atas adalah kisi-kisi angket untuk ahli materi. Komponen yang akan divalidasi 

adalah isi/materi, kurikulum dan komponen bahan ajar. 

 

2) Lembar angket penilaian produk untuk ahli bahan ajar 

Tabel 3.5 Kisi-kisi angket untuk ahli bahan ajar 

Komponen yang divalidasi Indikator 

Tampilan a. Fisik bahan ajar 

b. Kualitas grafis 

Produk a. Isi bahan ajar 
b. Bentuk bahan ajar 

Bahan ajar wallchart  sebagai 

bahan ajar 

a. Peranan bahan ajar wallchart  sebagai bahan 

ajar 

b. Kemampuan bahan ajar dalam memfasilitasi 

siswa untuk belajar 

Kisi-kisi angket untuk ahli media yaitu mevalidasi beberapa komponen. 

Komponen yang divalidasi yaitu tampilan, produk, dan bahan ajar wallchart tematik 

sebagai bahan ajar. 

3) Lembar angket guru pembelajaran 

Berikut merupakan lembar angket penilaian untuk guru pembelajaran kelas IV. 

Komponen yang menjadi penilaian guru pembelajaran adalah uji coba saat proses 

pembelajaran di kelas. 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi angket untuk guru pembelajaran 

Komponen Indikator 

Uji coba bahan ajar 

pendamping saat di kelas 

a. Mendorong rasa keingintahuan peserta didik  

b. Mendorong terjadinya interaksi peserta didik 

dengan sumber belajar 

c. Mendorong peserta didik belajar kelompok 

d. Ketertarikan peserta didik menggunakan  bahan 

ajar 

e. Keefektifan  peserta didik mengerjakan evaluasi 
f. Pemahaman peserta didik terhadap materi dari 

evaluasi setiap pembelajaran 

4) Lembar angket penilaian untuk siswa 

Berikut ini adalah lembar angket penilaian untuk siswa kelas IV. Aspek yang 

menjadi penilaian adalah materi dan penggunaan bahan ajar wallchart  tematik. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi angket untuk siswa 

Aspek Indikator 

Materi a. Kemudahan dalam memahami materi 

b. Kemudahan dalam memahami bahasa 

Penggunaan a. Kemampuan bahan ajar wallchart  dalam memotivasi belajar peserta 

didik 

b. Kemampuan bahan ajar  wallchart  dalam membuat peserta 

didik nyaman dalam belajar 

c. Kemampuan bahan ajar wallchart  dalam menarik perhatian 

peserta didik mengerjakan soal-soal latihan 

d. Kemudahan dalam membaca huruf bahan ajar wallchart 

 

2.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian dan pengembangan bahan ajar ini peneliti menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif 

deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan  data dalam bentuk uraian 

seperti pada instrumen lembar observasi, lembar wawancra, angket penilaian siswa, angket 

penilaian guru,  angket penilaain ahli materi, dan angket penilaian ahli bahan ajar. 

Sedangkan teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

yang berbentuk angka yaitu angket validasi ahli materi, angket validasi ahli bahan ajar, 

angket respon siswa dan angket respon guru.  

a. Analisis Data Angket Validator 
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Data ini didapat dari hasil skor penilaian instrument penilaian ahli bahan ajar 

wallchart dan ahli materi. Selain itu juga didapat dari penilaian respon guru. Teknik 

analisis data menggunakan skala likert dengan skala penilaain 1-5. 

Tabel 3.8  Kriteria jawaban angket dengan skala likert 

Skor Kriteria 

5 Sangat baik/sangat menarik/sangat layak/sangat valid 

4 Baik/menarik/layak/mudah/sesuai/tepat 

3 Cukup baik/cukup menariuk/cukup layak/cukup mudah/cukup sesuai/cukup 

tepat 

2 Kurang baik/kurang menariuk/kurang layak/kurang mudah/kurang 

sesuai/kurang tepat 

1 Tidak  baik/tidak menariuk/tidak layak/tidak mudah/tidak sesuai/tidak tepat 

(Sumber: Arikunto,2007) 

Berikut ini adalah deskripsi skor berdasarkan kriteria jawaban angket dengan skala 

likert 1-5. 

Pesentase rata-rata tiap komponen dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

P = presentase skor yang dicari 

∑x = jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

N = jumlah skor maksimal 

Tabel 3.9 Tingkat pencapaian  dan kualifikasi data 

No. Kiteria Validasi Tingkat validasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat layak/sangat valid, tidak 

perlu direvisi 

2 61-80% Baik Layak/valid,, tanpa revisi 

3 41-60% Cukup baik Cukup layak/cukup valid, perlu 

direvisi 

4 21-40% Kurang baik Tidak layak/tidak valid, perlu 

direvisi 

5 < 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid, perlu direvisi 

( Sumber:Arikunto, 2010:263) 

P =  x 100% 
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Bahan ajar dikatakan dapat digunakan apabila minimal mencapai ketercapaian 

cukup baik. Apabila tingkat pencapaian dan kualifikasi data kurang baik atau sangat 

kurang baik, maka bahan ajar tidak dapat digunakan. 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Tahap ini untuk mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar wallchart dengan 

menganalisis skor hasil respon siswa dalam bentuk skala Guttman. Skala tersebut 

berbentuk checklist. Hasil dari data ini merupakan perolehan respon siswa untuk 

memperoleh data kuantitatif berdasarkan skor penjumlahan dari keseluruhan angket. 

Tabel 3.10 Tabel Skala Guttman 

No. Keterangan  Skor 

1 Ya Skor 1 

2 Tidak Skor 2 

 

Hasil skor tersebut menggunakan rumus : 

 

 
 

Keterangan : 

P = presentase skor respon siswa 

 

∑x = jumlah nilai jawaban responden suatu item 

 

∑xi =jumlah skor ideal 

 

Seperti pada angket validasi ahli dan analisis angket siswa juga menggunakan skala 

dengan lima kategori untuk tingkat pencapaian dan kualifikasi respon siswa. Adapun 

penjelasan dari lima kategori tersebut sebagai berikut : 

 

Tabel 3.11 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Respon Siswa 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat layak/sangat valid, tidak 

perlu direvisi 

2 61-80% Baik Layak/valid, tidak perlu direvisi 
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3 41-60% Cukup baik Cukup layak/cukup valid, perlu 

direvisi 

4 21-40% Kurang baik Tidak layak/tidak valid, perlu 

direvisi 

5 < 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid, perlu direvisi 

(Sumber : Arikunto, 2010:263) 

 

Produk media pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapatkan respon positif dari siswa 

apabila presentase yang diperoleh dan angket respon siswa lebih besar dari > 61%. 
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