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Lampiran 1 : Lembar Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan 

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal  : 

Tempat  :  

Alamat   :  

Narasumber  : 

No. Variabel Pertanyaan 

1.  Kegiatan literasi di sekolah Apakah SDN Sumberejo I sudah 

melaksanakan Literasi? 

Sudah sejak kapan mulai 

dilaksanakan GLS? 

Apakah siswa merespon dengan 

baik dengan adanya program 

GLS? 

Apakah dalam kegiatan literasi, 

siswa dapat melaksanakannya 

secara rutin? 

Bagaimana kelengkapan sarana 

dan pra sarana yang ada di 

sekolah? 

Apa metode yang digunakan 

dalam membiasakan siswa dalam 

melaksanakan literasi? 

2. Kendala yang ada dalam 

melaksanakan literasi? 

Apa saja kesulitan yang dihadapi 

dalam melaksanakan literasi 

numerasi? 
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No. Variabel Pertanyaan 

3. Media yang digunakan dalam 

melaksanakan literasi 

Media apa saja yang sudah 

digunakan dalam pelaksanaan 

literasi? 

Apakah siswa menikmati media 

yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan literasi? 

Siswa cenderung menyukai 

membaca buku konkrit ataukah 

lebih suka yang berhubungan 

dengan IT? 

4. Respon siswa terhadap media literasi Apakah media tersebut dapat 

membantu siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan literasi 

numerasi? 

Seperti media e-book retells 

apakah sudah pernah digunakan? 

Kemungkinan apabila peneliti 

mengembangkan media e-book 

retells tersebut apakah siswa 

antusias dan dapat membantu 

pelaksanaan literasi? 

 

 

Malang, 30 Nopember 2018 

  Narasumber, 

 

 

__________________ 
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Lampiran : 2 Instrumen Lembar Wawancara Analisis Kebutuhan  

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA  

ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA BACA 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal  : Senin, 19 Nopember 2018 

Tempat  : SDN Sumberejo I Kabupaten Pasuruan 

Alamat : Jl.Raya Banyu Biru, Sumberejo, Winongan, 

Kab.Pasuruan 

Narasumber  : Indah,S.Pd (Guru Kelas II) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apakah SDN Sumberejo I 

sudah melaksanakan Literasi? 

SDN Smberejo I sudah melaksanakan 

literasi. 

2. Sudah sejak kapan mulai 

dilaksanakan GLS? 

Sudah dimulai sejak ada pengumuman 

langsung dari dinas pendidikan 

kabupaten Pasuruan. 

3. Apakah siswa merespon dengan 

baik dengan adanya program 

GLS? 

Siswa kurang merespon karena kurang 

di biasakan gemar membaca. 

4. Apakah dalam kegiatan literasi, 

siswa dapat melaksanakannya 

secara rutin? 

Siswa dapat melaksanakan kegiatan 

literasi secara rutin namun harus dengan 

pantauan dan arahan guru. 

5. Bagaimana kelengkapan sarana 

dan pra sarana yang ada di 

sekolah? 

Sarana yang disediakan oleh sekolah 

yaitu sudah ada perpustakaan serta 

berbagai macam buku yang disediakan 

di perpustakaan. 

6. Apa metode yang digunakan 

dalam membiasakan siswa 

dalam melaksanakan literasi? 

Membaca 15 ment setiap hari setelah 

berdo’a pagi. 

7. Apa saja kesulitan yang 

dihadapi dalam melaksanakan 

literasi numerasi? 

Latar belakang siswa yang kurang 

mendapat dukungan dalam pembiasaan 

gemar membaca dan referensi bahan 

bacaan.  
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8. Media apa saja yang sudah 

digunakan dalam pelaksanaan 

literasi? 

Hanya menggunakan buku-buku yang 

sudah disediakan oleh sekolah.  

9. Apakah siswa menikmati media 

yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan literasi? 

Siswa menikmati media yang sudah 

disediakan sekolah namun hanya kurang 

rekomendasi berbagai macam buku yang 

menjadikan siswa semakin suka 

membaca. 

10. Siswa cenderung menyukai 

membaca buku konkrit atau 

lebih suka yang berhubungan 

dengan IT? 

Siswa lebih suka yang berhubungan 

dengan IT dikarenakan siswa menyukai 

hal-hak yang menurutnya menarik 

karena ada gambar dan warna yang bisa 

bergerak 

11. Apakah media tersebut dapat 

membantu siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan literasi 

numerasi? 

Dapat membantu siswa, tetapi juga ada 

beberapa siswa yang belum memahami. 

12. Seperti media e-book retells 

apakah sudah pernah digunakan 

di sekolah? 

Belum pernah, di sekolah  masih 

menggunakan buku saja 

13. Kemungkinan apabila peneliti 

mengembangkan media e-book 

retells tersebut apakah siswa 

antusias dan dapat membantu 

pelaksanaan literasi? 

Siswa antusias sekali ketika ada 

pembelajaran yang menggunakan media, 

yang mereka masih belum pernah 

mengerti.  

 

Malang, 30 Nopember 2018 

  Narasumber, 

 

 

Indah Puji Lestari, S.Pd 
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Lampiran 3 : Lembar Observasi Awal  

 

PEDOMAN OBSERVASI ANALISIS KEBUTUHAN 

Wawancara dilaksanakan pada  

Hari / Tanggal  : 

Tempat  :  

Alamat   :  

Narasumber  : 

No. Variabel Pernyataan 

1.  Kegiatan GLS “Gerakan Literasi 

Sekolah” 

Siswa lebih sering membaca buku 

cerita 

Antusiasme siswa kurang baik 

dalam kegiatan GLS 

2. Proses kegiatan GLS “Gerakan 

Literasi Sekolah” 

Posisi duduk siswa pada saat 

membaca selalu berganti 

Siswa membaca ditempat yang 

berbeda- beda 

Siswa menyukai buku bacaan yang 

berhubungan dengan gambar dan 

warna  

3. Siswa menjadi aktif dengan adanya 

media GLS “Gerakan Literasi 

Sekolah”  

Siswa menjadi aktif dengan adanya 

referensi bacaan yang jarang 

dijumpai 

Media bacaan yang berbasis 

interaktif memudahkan siswa 

menyukai gemar membaca 

4 Kemampuan Media Media interaktif memudahkan 
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No. Variabel Pernyataan 

siswa dalam memahami bahan 

bacaan 

Media pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

Media pembelajaran berbasis 

interaktif 

 

 

Malang, 30 Nopember 2018 

Narasumber, 

 

 

 

 

__________________ 
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Lampiran : 4 Instrumen Lembar Observasi Analisis Kebutuhan 

 

INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI ANALISIS KEBUTUHAN 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2018 

Tempat  : SDN Sumberejo I Kabupaten Pasuruan 

Alamat  : Jl.Banyu Biru, Sumberejo, Winongan, Kab.Pasuruan 

Narasumber : Indah,S.Pd (Guru Kelas II) 

Kategori Ya Tidak 

1. Siswa lebih sering membaca buku cerita   

2. Antusiasme siswa kurang baik dalam kegiatan GLS   

3. Posisi duduk siswa pada saat membaca selalu berganti   

4. Siswa membaca ditempat yang berbeda- beda   

5. Siswa menyukai buku bacaan yang berhubungan dengan gambar 

dan warna  

  

6. Siswa menjadi aktif dengan adanya referensi bacaan yang jarang 

dijumpai 

  

7. Media bacaan yang berbasis interaktif memudahkan siswa 

menyukai gemar membaca 

  

8. Media interaktif memudahkan siswa dalam memahami bahan 

bacaan 

  

9. Media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa   

10. Media pembelajaran berbasis interaktif   

 

 

 

 

 

 

 

Malang, 30 Nopember 2018 

  Narasumber, 

 

 

Indah Puji Lestari, S.Pd 

  

Catatan : 

Siswa lebih sering membaca buku cerita karena di dalam cuku cerita terdapat gambar maupun 

isi cerita yang menarik perhatian. 

Siswa kurang minat dengan adanya program GLS dikarenakan latar belakang siswa yang kurang 

dibiasakan menyukai kegiatan gemar membaca. 



82 

 

 

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Implementasi  

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal  : 

Tempat  :  

Alamat   :  

Narasumber  : 

No. Variabel Pertanyaan 

1.  Kegiatan GLS Bagaimana antusias siswa pada 

saat pelaksanaan GLS 

menggunakan media E-Book 

Retells? 

Apakah dengan adanya media 

baca E-Book Retells dapat 

membantu proses pelaksanaan 

GLS? 

2. Tampilan media baca  Bagiamana tampilan dari media 

baca E-Book Retells? 

Apakah media E-Book Retells 

sudah sesuai dengan karakteristik 

siswa? 

3. Siswa menjadi aktif dengan adanya 

media baca berbasis interaktif 

Apakah dalam kegiatan GLS, 

siswa dapat melaksanakannya 

secara rutin dengan adanya media 

E-Book Retells? 

Apakah dengan adanya E-Book 

Retells siswa mendapatkan 

inovasi dan semangat baru untuk 

membaca? 

4 Kemampuan Media Apa saja kesulitan yang dihadapi 

dalam melaksanakan GLS dengan 
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No. Variabel Pertanyaan 

menggunakan E-Book Retells? 

Seperti media e-book retells 

apakah sudah pernah digunakan di 

sekolah? 

Apakah siswa menikmati media 

yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan literasi? 

Apakah siswa cenderung 

menyukai media baca berbentuk 

seperti E-Book Retells dari pada 

buku biasa? 

 

Malang, 30 Nopember 2018 

Narasumber, 

 

Indah Puji Lestari 
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Lampiran 6: Lembar Instrumen Wawancara Implementasi 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA IMPLEMENTASI 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2018 

Tempat  : SDN Sumberejo I Kabupaten Pasuruan 

Alamat  : Jl.Banyu Biru, Sumberejo, Winongan, Kab.Pasuruan 

Narasumber : Indah,S.Pd (Guru Kelas II) 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana antusias siswa 

pada saat pelaksanaan GLS 

menggunakan media E-Book 

Retells? 

Siswa sangat antusias dengan adanya 

media E-Book Retells karena belum 

pernah memanfaatkan media baca 

berbentuk soft file dan hanya 

menggunakan buku biasa. 

2. Apakah dengan adanya media 

baca E-Book Retells dapat 

membantu proses pelaksanaan 

GLS? 

Iya dapat membantu, karena siswa 

menjadi lebih giat lagi dalam membaca 

dan mendapatkan inovasi baru apabila 

bosan dengan bacaan yang seperti di 

buku. 

3. Bagiamana tampilan dari 

media baca E-Book Retells? 

Sangat bagus, karena terdapat berbagai 

macam karakter maupun penulisan 

huruf yang beragam sehingga siswa 

cenderung tidak bosan untuk membaca. 

4. Apakah dalam kegiatan GLS, 

siswa dapat melaksanakannya 

secara rutin dengan adanya 

media E-Book Retells? 

Kemungkinan dengan adanya media ini 

siswa akan lebih giat lagi dalam 

membaca sehingga menjadikan suatu 

kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 

siswa. 

5. Apakah media E-Book Retells 

sudah sesuai dengan 

karakteristik siswa? 

Sudah sesuai, karena terdapat berbagai 

macam karakter dan warna -warna 

yang beragam serta diiringi oleh latar 

music yang membuat semangat 

membaca. 

6. Apakah dengan adanya E-

Book Retells siswa 

mendapatkan inovasi dan 

semangat baru untuk 

membaca? 

Iya, karena selama ini siswa hanya 

membaca buku biasa saja yang 

disediakan oleh sekolah sehingga siswa 

cenderung bosan dan membutuhkan 

media baca yang berinovasi seperti E-

Book Retells. 

7. Apa saja kesulitan yang 

dihadapi dalam melaksanakan 

GLS dengan menggunakan E-

Book Retells? 

Kesulitan mungkin hnaya terdapat di 

fasilitas yang harus dimiliki dalam 

menggunakan media baca ini, untuk 

selebihnya tidak ada 
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8. Seperti media e-book retells 

apakah sudah pernah 

digunakan di sekolah? 

Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, belum pernah. 

9. Apakah siswa menikmati 

media yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan GLS? 

Siswa sangat menikmati media ini, 

dapat dilihat dari antusias dan 

keseriusan siswa membaca pada saat 

masuk jam GLS terlaksana. 

10. Apakah siswa cenderung 

menyukai media baca 

berbentuk seperti E-Book 

Retells dari pada buku biasa? 

Iya siswa lebih menyukai buku 

berbentuk IT karena tidak hanya 

terdapat teks dan gambar namun juga 

terdapat iringan music daam bacaan. 

 

 

Malang, 30 Nopember 2018 

  Narasumber, 

 

 

Indah Puji Lestari, S.Pd 
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Lampiran 7 : Lembar Angket Validasi Ahli Media 

VALIDASI AHLI MEDIA 

Nama   : .............................................................. 

Lembaga  : ............................................................... 

Satuan Pekerjaan :................................................................. 

Pendidikan  : ................................................................. 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis Identitas pada kolom yang telah disediakan. 

2. Berikan tanda checklist () pada kolom skor. 

3. Skala penelitian dari 4-1 yang dinyatakan dengan SB (Sangat Baik),B 

(Baik), TB (Tidak Baik), STB (Sangat Tidak Baik) 

4. Ahli Media Baca dapat memberikan komentar dan saran pada kolom yang 

tersedia guna memperbaiki Media Pembelajaran 

 

ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

SB B TB STB 

1. Pemograman  1. Kemudahan pemakaian program     

2. Kemudahan memilih menu program      

3. Kemudahan masuk dan keluar 

program 

    

2. Tampilan 4. Ukuran huruf sudah sesuai standar      

5. Tidak terlalu menggunakan banyak 

jenis huruf  

    

6. Jarak antar kata tidak terlalu dekat     

7. Spasi antar huruf normal     

8. Huruf yang digunakan mudah 

dibaca 

    

9. Media dapat terlihat dari jarak jauh     

10. Kualitas tampilan gambar menarik     

11. Karakter sesuai dengan siswa SD      

12. Penempatan Judul, ilustrasi/gambar     
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ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

SB B TB STB 

tidak mengganggu pemahaman 

dalam membaca  

13. Menu tampilan sangat berwarna     

14. Kesesuaian komposisi warna     

15. Kemudahan memahami struktur 

tombol 

    

16. Ketepatan reaksi button (tombol)     

17. Petunjuk penggunaan jelas     

3. Kualitas 

Fisik 

18. Ukuran file terjangkau     

19. Kapasitas program untuk 

kemudahan duplikasi atau 

penggandaan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Saran : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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Kesimpulan :  

Menurut Bapak / Ibu pengembangan produk berupa e-book retells dalam literasi 

numerasi dapat dinyatakan bahwa (beri tanda ) 

 Layak digunakan sebagai media baca tanpa revisi                         (    ) 

 Layak digunakan sebagai media baca dengan revisi                      (    ) 

 Tidak layak digunakan sebagai media pembelajaran                      (    ) 

 Sangat tidak layak digunakan sebagai media pembelajaran            (    ) 

 Tabel Kriteria Produk 

Skor Tingkat Pencapaian Kualifikasi 

Data 

Keterangan 

4 85,01 % - 100 % Sangat Baik Dapat digunakan 

tanpa revisi 

3 70,01 % - 85 % Baik Dapat digunakan 

dengan revisi 

2 50,01 % - 70,00% Kurang Baik Disarankan untuk 

tidak digunakan 

1 01,00 % - 50 % Tidak Baik Tidak boleh 

digunakan 

 

 

P = 
∑ 

∑  
  x 100% 

 Keterangan : 

 P  : Prosentase Validasi 

 ∑  : Jumlah Keseluruhan Jawaban dalam seluruh item 

 ∑   : Jumlah Keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

                  Malang, .................... 

 Validator, 

 

 



89 

 

 

(...........................................) 

Lampiran 8 : Lembar Angket Validasi Ahli Materi 

VALIDASI AHLI MATERI 

Nama   : .............................................................. 

Lembaga  : ............................................................... 

Satuan Pekerjaan : ................................................................. 

Pendidikan  : ................................................................. 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis Identitas pada kolom yang telah disediakan. 

2. Berikan tanda checklist () pada kolom skor. 

3. Skala penelitian dari 4-1 yang dinyatakan dengan SB (Sangat Baik),B 

(Baik), CB (Cukup Baik), KB (Kurang Baik), TB (Tidak Baik) 

4. Ahli Materi dapat memberikan komentar dan saran pada kolom yang 

tersedia guna memperbaiki Materi 

 

 

ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

SB B KB TB 

Isi 

Materi 

1. Penyajian materi yang hirarkis dari 

umum ke khusus  

    

2. Kelengkapan materi dalam media yang 

dikembangkan 

    

3. Penyajian bahasa sesuai dengan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia) 

    

4. Menyajikan kalimat-kalimat yang 

interaktif 

    

5. Kemudahan bahasa yang digunakan 

pada media 

    

6. Keleluasaan materi yang terdapat pada 

perkembangan media 

    

7. Kedalaman materi yang terdapat pada 

perkembangan media 

    

8. Keakuratan konsep  materi pada media 

yang dikembangkan 
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9. Materi disajikan secara konkret     

10. Kesesuaian materi untuk siswa kelas 

rendah 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan :  

Menurut Bapak / Ibu pengembangan produk berupa e-book retells dalam literasi 

numerasi dapat dinyatakan bahwa (beri tanda ) 

 Sangat Layak digunakan sebagai media baca tanpa revisi                   (    ) 

 Layak digunakan sebagai media baca dengan revisi sesuai saran        (    ) 

 Kurang layak digunakan sebagai media baca dengan revisi dan saran (    ) 

Tidak layak digunakan sebagai media baca                                          (    ) 

Tabel Kriteria Produk 

Skor Tingkat Pencapaian Kualifikasi Data Keterangan 

4 85,01 % - 100 % Sangat Baik Dapat digunakan tanpa 

revisi 

3 70,01 % - 85 % Baik Dapat digunakan dengan 

revisi 

2 50,01 % - 70,00% Kurang Baik Disarankan untuk tidak 

digunakan 

1 01,00 % - 50 % Tidak Baik Tidak boleh digunakan 
 

 

P = 
∑ 

∑  
  x 100% 

 Keterangan : 

 P  : Prosentase Validasi 

 ∑  : Jumlah Keseluruhan Jawaban dalam seluruh item 

 ∑   : Jumlah Keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

 

Malang, .................... 

Komentar : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Saran : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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       Validator, 

 

(...........................................)  
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Lampiran 9 : Lembar Angket Respon Siswa 

ANGKET RESPON SISWA 

Nama  :  

No.Absen : 

Kelas  : 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis Identitas pada kolom yang telah disediakan. 

2. Kerjakan secara mandiri 

3. Berikan tanda checklist () pada kolom skor. 

4. Skala penelitian Setuju dan Tidak Setuju 

5. Setelah selesai menjawab , berikan angket ini kepada guru. 

 

ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

Setuju Tidak 

Setuju 

1. Ketertarikan 1. Tampilan media baca ini menarik   

2. Media ini membuat saya lebih bersemangat 

untuk membaca 

  

3. Dengan adanya media ini membaca terasa tidak 

membosankan 

  

4. Media mudah digunakan atau dioperasikan   

5. Banyak warna dalam media   

2. Materi 6. Penyampaian materi dalam media ini lebih 

singkat dan jelas 

  

7. Materi yang disampaikan dalam media ini 

mudah dipahami 

  

8. Media ini dapat mendorong saya untuk 

berdiskusi dengan teman yang lain.  

  

9. Materi yang disajikan belum pernah di baca   

10. Materi yang disajikan menambah ilmu dan 

wawasan tentang angka 
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Lampiran 10: Lembar Angket Respon Guru 

ANGKET RESPON GURU 

Nama   : .............................................................. 

Lembaga  : ............................................................... 

Satuan Pekerjaan : ................................................................. 

Pendidikan  : ................................................................. 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis Identitas pada kolom yang telah disediakan. 

2. Berikan tanda checklist () pada kolom skor. 

3. Skala penelitian dari 4-1 yang dinyatakan dengan SB (Sangat Baik),B 

(Baik), TB (Tidak Baik), STB (Sangat Tidak Baik) 

4. Ahli Pembelajaran dapat memberikan komentar dan saran pada kolom 

yang tersedia guna memperbaiki media untuk digunakan dalam 

Pembelajaran. 

 

ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

SB B TB STB 

1. Penampilan dan 

Efektifitas Media 

1. Tampilan warna media     

2. Ukuran media     

3. Media mudah dipahami     

4. Media dapat terlihat dari 

jarak jauh 

    

5. Media aman bagi siswa     

6. Media Tahan Lama     

7. Media mudah dibawa     

8. Media dapat dipindahkan     
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ASPEK PENILAIAN 

SKOR 

4 3 2 1 

SB B TB STB 

2. Penyajian Materi 

pada Media 

9. Kemampuan media sebagai 

peningkat minat baca 

    

10. Materi dapat mudah 

dipahami oleh siswa 

    

3. Ketertarikan 

Media Baca 

11. Media mudah dan fleksibel     

12. Ketertarikan siswa 

membaca dengan media 

yang dikembangkan 

    

13. Kemampuan media 

menciptakan rasa semangat 

siswa untuk membaca 

    

4. Keterlibatan Siswa 

dalam 

menggunakan 

media 

14. Kemampuan media dalam 

memicu kreatifitas peserta 

didik 

    

15. Kemampuan media 

mengaktifkan  siswa dalam 

semangat membaca 

    

 

 

 

 

 

 

Komentar : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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Kesimpulan :  

Menurut Bapak / Ibu pengembangan produk berupa e-book retells dalam literasi 

numerasi dapat dinyatakan bahwa (beri tanda ) 

 Sangat Layak digunakan sebagai media baca tanpa revisi                   (    ) 

 Layak digunakan sebagai media baca dengan revisi sesuai saran        (    ) 

 Kurang layak digunakan sebagai media baca dengan revisi dan saran (    ) 

Tidak layak digunakan sebagai media baca                                          (    ) 

Tabel Kriteria Produk 

Skor Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi 

Data 

Keterangan 

4 85,01 % - 100 % Sangat Baik Dapat digunakan tanpa revisi 

3 70,01 % - 85 % Baik Dapat digunakan dengan revisi 

2 50,01 % - 70,00% Kurang Baik Disarankan untuk tidak 

digunakan 

1 01,00 % - 50 % Tidak Baik Tidak boleh digunakan 

 

 P = 
∑ 

∑  
  x 100% 

 Keterangan : 

 P  : Prosentase Validasi 

 ∑  : Jumlah Keseluruhan Jawaban dalam seluruh item 

 ∑   : Jumlah Keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 

 

Pasuruan, .................... 

       Guru Kelas II, 

 

(...........................................)  

Saran : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Lampiran 11 : Hasil Validasi ahli media  
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Lampiran 12 : Validasi ahli media sesudah revisi 
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Lampiran 13 : Validasi ahli materi 
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Lampiran 14 : Hasil angket respon siswa
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Lampiran 15 : hasil angket respon guru 
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Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 17 : Surat Permohonan ijin penelitian 
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Lampiran 18 : Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 19 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi 

 

 

 


