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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Pengembangan 

 Penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti menggunakan 

prosedur pengembangan Borg dan Gall. Adapun langkah-langkah yang digunakan 

pada penelitian dan pengembangan, di antaranya (1) penelitian dan pengumpulan 

informasi awal; (2) perencanaan; (3) pengembangan format produk; (4) uji coba 

skala kecil; (5) revisi akhir dan penyempurnaan produk. Berikut hasil penelitian 

dan pengembangan modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential 

learning untuk siswa kelas VIII SMP berdasarkan prosedur Borg dan Gall.  

1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal  

Pada tahap ini, dilakukan studi pendahuluan berupa observasi untuk 

mengumpulkan informasi awal. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

mengeksplorasi kebutuhan terhadap media pembelajaran tambahan bagi siswa. 

Pertama kali yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan 

mengeksplorasi kebutuhan, yakni dengan menyebar angket kepada siswa, 

wawancara terhadap guru bahasa Indonesia, dan menelaah buku teks pelajaran 

bahasa Indonesia yang digunakan sekolah.  

Alat yang digunakan untuk studi pendahuluan, di antaranya angket untuk 

siswa, daftar pertanyaan wawancara untuk guru bahasa Indonesia, dan format 

telaah buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Angket diberikan kepada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 4 Muaro Jambi untuk mengetahui pengalaman awal membaca 

dan menulis puisi siswa dan persepsi siswa terhadap buku teks yang digunakan 

serta kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran tambahan. Selain itu, peneliti 
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juga mewawancarai guru bahasa Indonesia untuk mengetahui pengalaman 

menulis siswa dan persepsi guru terhadap buku teks pelajaran bahasa Indonesia 

yang digunakan melalui daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. 

Selanjutnya, format telaah buku teks digunakan peneliti untuk menelaah buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia dilihat dari segi kelengkapan buku.  

a) Hasil Studi Pendahuluan 

(1) Deskripsi Pengalaman Awal Membaca dan Menulis Puisi Siswa  

Setelah dilakukan pengisian angket oleh siswa yang telah ditentukan oleh 

peneliti, yakni  32 siswa di SMP Negeri 4 Muaro Jambi, didapatlah informasi 

yang dibutuhkan peneliti untuk mengidentifikasi kemampuan menulis puisi siswa 

dan kebutuhan siswa terhadap bahan ajar tambahan. Berikut disajikan tabel  rata-

rata skor dari pengisian angket oleh siswa.  

Tabel 4.1 Pengalaman Awal Membaca dan Menulis Puisi Siswa 

 

No Pernyataan Jumlah Jawaban 

“Ya” 

Persentase (%) 

1. Saya pernah membaca puisi 29 87,7 

2. Saya suka membaca puisi 12 36,3 

3. Saya membaca puisi dari media 

apa saja (koran, majalah, majalah 

dinding, internet) 

14 42,4 

4. Saya membaca puisi dari koleksi 

perpustakaan 

15 45,4 

5. Saya membaca puisi dari bahan 

ajar yang disediakan sekolah 

26 78,7 

6. Saya pernah menulis puisi 32 96,9 

7. Saya suka menulis puisi 11 33,3 

8. Saya menulis puisi karena tugas 

dari guru 

28 84,8 

9. Saya menulis puisi berdasarkan 

pengalaman pribadi 

15 45,4 

10. Saya menulis puisi berdasarkan 

pengalaman orang lain 

8 24,2 
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Berdasarkan  tabel di atas, rata-rata skor pengalaman membaca dan 

menulis puisi siswa, yaitu 55, 2 % dengan kategori “Cukup Baik”. Aspek  yang 

memiliki skor tertinggi yakni hampir seluruh siswa pernah menulis puisi sebanyak 

96, 9 %. Selanjutnya, aspek yang mempunyai skor terendah yakni sebanyak 3 % 

dari siswa pernah mengikuti lomba menulis puisi dari internet dan siswa pernah 

mengikuti lomba menulis puisi di sekolah dengan kategori “sangat kurang Baik”.  

Sebagian besar siswa menulis puisi hanya karena tugas dari guru, yakni 

sebanyak 84,8 % dan siswa tidak terlalu menyukai membaca puisi, yakni 63,7%. 

Selain itu, banyak di antara siswa yang tidak menyukai menulis puisi, dari jumlah 

No Pernyataan Jumlah Jawaban 

“Ya” 

Persentase (%) 

11. Saya menulis puisi berdasarkan 

keadaan alam sekitar 

22 66,6 

12. Saya menulis puisi berdasarkan 

inspirasi dari puisi  

15 45,4 

13. Saya kesulitan menemukan ide 

ketika menulis puisi 

22 66,6% 

14. Saya kesulitan menentukan 

diksi/pilihan kata ketika menulis 

puisi 

26 78,7% 

15. Saya kesulitan dalam 

menentukan kepaduan makna 

pada tiap bait dan baris 

23 69,6% 

16. Saya kesulitan menentukan rima 

ketika menulis puisi 

21 63,6% 

17. Saya pernah mengikuti lomba 

menulis puisi 

20 60,6% 

18. Saya mengikuti lomba menulis 

puisi melalui internet 

3 9% 

19. Saya pernah mengikuti lomba 

menulis puisi di sekolah 

20 60,6% 

20. Saya pernah mengikuti lomba 

menulis puisi antar sekolah 

3 9% 

Rata-Rata Skor 

 

18 55,2 % 
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siswa yang dijadikan sampel hanya 33, 3% siswa yang suka menulis puisi . Selain 

itu banyak siswa yang kesulitan dalam menulis puisi. Hal ini tergambar sebanyak 

66,6 % siswa kesulitan menemukan ide, 78,7 % siswa kesulitan memilih diksi, 

dan 69,6% siswa kesulitan dalam memadukan antara baris yang satu ke baris 

berikutnya serta sebanyak 63,9% siswa sulit menemukan rima dalam menulis 

puisi.   

(2) Deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Bahan Ajar yang Digunakan di 

Sekolah dan Kebutuhan Siswa Terhadap Bahan Ajar Tambahan  

Tabel 4.2 Persepsi dan Kebutuhan Siswa Terhadap Media Pembelajaran 

No Pertanyaan Jumlah Siswa 

menjawab 

“Ya”  

Persentase 

(%) 

1. Apakah di sekolah menggunakan buku teks 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai sumber 

belajar? 

31 96,8% 

2. Apakah Materi menulis puisi yang 

disampaikan sudah lengkap? 

16 50% 

3. Apakah materi menulis puisi yang terdapat 27 84% 

 dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia 

mudah dipahami? 

  

4. Apakah terdapat beragam contoh yang dapat 

memudahkan anda dalam memahami materi 

menulis puisi?  

17 53% 

5. Apakah anda dapat memahami materi dalam 

buku teks tanpa penjelasan dari guru? 

5 15,6% 

6. Apakah anda tertarik menulis puisi setelah 

belajar materi menulis puisi dari buku teks? 

21 65,6% 

7. Materi yang terdapat dalam buku teks 

pelajaran memotivasi anda  untuk menulis 

puisi? 

13 40,6% 

8. Apakah buku teks pelajaran yang digunakan 

sudah mencukupi sebagai sumber belajar? 

18 56% 

9. Apakah anda membutuhkan sumber belajar 

lain untuk menunjang kegiatan belajar? 

31 96,8% 

10. Apakah anda membutuhkan sumber belajar 

lain yang dapat dipahami secara mandiri? 

28 87,5% 

Keseluruhan Skor Rata-Rata 20,7 64,6% 
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Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 98,6% siswa menyatakan menggunakan 

buku teks bahasa Indonesia sebagai bahan belajar utama. Meski di antara mereka 

menyatakan mudah memahami buku teks yang digunakan dan memiliki keinginan 

menulis puisi, tetap di antara mereka masih sangat kurang mendalami tentang 

puisi. Hal ini meyebabkan menurunnya motivasi mereka menulis, hal ini 

diperkuat dengan hanya sebanyak 40,6% siswa menyatakan termotivasi menulis 

setelah menggunakan buku teks bahasa Indonesia.   Sebanyak  96,8% siswa 

mengaku membutuhkan bahan ajar tambahan. Rata-rata skor pengalaman 

membaca dan menulis puisi siswa, yaitu 55, 24 % dengan kategori “cukup 

Layak”. Selain itu, siswa menyatakan juga membutuhkan bahan ajar tambahan 

mandiri yang dapat mereka gunakan sendiri dengan minimnya bantuan dari guru 

bahasa Indonesia. Sebanyak 87,5% siswa menyatakan membutuhkan bahan ajar 

mandiri yang dapat digunakan untuk mengasah kemampuan mereka menulis 

puisi.  

b) Deskripsi Hasil Wawancara terhadap Guru Bahasa Indonesia  

  Wawancara terhadap guru bahasa Indonesia dilakukan di SMP Negeri 4 

Muaro Jambi, yakni guru bahasa Indonesia kelas VIII, Ibu Ruwaida, S.Pd terkait 

pembelajaran menulis puisi dan persepsi guru terhadap bahan ajar yang digunakan 

di sekolah. Dari wawancara yang dilakukan didapatlah beberapa informasi, di 

antaranya siswa masih mengalami banyak kesulitan saat menulis puisi. Siswa 

cenderung lebih menyukai membaca puisi dari pada harus menulis puisi. 

Kesulitan yang mereka alami, di antaranya kesulitan mengembangkan ide, 

memilih kata yang tepat, menentukan irama dan rima yang sesuai. Siswa 

cenderung mengeluh karena menulis puisi bagi mereka rumit dan sulit.  
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 Terkait buku teks pelajaran yang digunakan “Berbahasa dan Bersastra 

Indonesia untuk Siswa Kelas VIII SMP/MTs” (Wirajaya, dkk, 2008), guru 

menilai bahwa masih minim penjabaran materi. Materi yang terkandung dalam 

buku perlu didalami lagi. Penjelasan yang terdapat dalam buku terlalu singkat, 

jadi guru harus memiliki inisiatif untuk menjelaskan lebih rinci kepada siswa. 

Selain itu, minimnya bahan ajar yang dimiliki siswa juga menjadi pemicu 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki siswa terutama pada puisi.  

c) Deskripsi Hasil Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia 

Bahan ajar yang digunakan sekolah dan dijadikan sampel penelitian oleh 

peneliti yakni “Berbahasa dan Besastra Indonesia untuk Siswa Kelas VIII 

SMP/MTs” (Kurikulum 2006) terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. Bahan ajar yang ditelaah meliputi empat aspek, yakni pendahuluan, 

materi, penyajian materi, dan bahasa yang digunakan.  

Dari segi pendahuluan, secara keseluruhan sudah terkategori layak. 

Kemudian ditelaah dari segi sajian isi buku sudah terlihat, misalnya pada bagian 

uji kemampuan pada buku yang berisikan soal-soal latihan  dapat disajikan pada 

setiap subpelajaran yang digunakan untuk melatih pemahaman siswa berkaitan 

dengan isi materi. Selanjutnya organisasi buku terlihat pada daftar isi. Kemudian, 

judul perpelajaran sudah dirumuskan secara tematik. Selain itu, pada aspek 

pemicu perpelajaran terdapat contoh puisi dan gambar yang berkaitan dengan 

puisi. Pada pendahuluan terdapat tujuan yang dirumuskan secara singkat dan 

padat. Namun pada aspek penyajian materi, teks bacaan tidak dengan tujuan dan 

tema. Selain itu, materi kurang mendalam. Misalnya, terdapat pada halaman 172 

buku teks tidak terdapat penjelasan persajakan, perimaan, dan kebaitan. Pada 
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materi menulis puisi, tidak terdapat penjelasan pesajakan, perimaan, dan kebaitan.  

Terakhir pada buku teks bahasa Indonesia yang ditelaah, terdapat rangkuman 

namun tidak terdapat refleksi. 

2) Perencanaan 

Setelah melakukan studi pendahuluan dan mendapatkan informasi sebagai 

langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebutuhan siswa 

terhadap bahan ajar tambahan, selanjutnya peneliti melakukan perencanaan 

pembuatan modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential learning 

untuk siswa kelas VIII SMP. Langkah yang dilakukan peneliti dalam perencanaan 

pengembangan produk, di antaranya menentukan tujuan pembelajaran, 

menentukan judul modul yang sesuai dan kreatif, pemilihan bahan, penyusunan 

kerangka yang di dalamnya terdapat materi, urutan pengajaran, dan evaluasi, dan 

pengumpulan bahan.  

a) Perumusan Tujuan 

Tujuan dibuat untuk diketahui siswa sebagai hasil yang akan mereka capai 

setelah menggunakan modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential 

learning untuk siswa kelas VIII SMP. Dengan adanya tujuan, siswa akan 

mengetahui apa saja yang mereka dapat setelah belajar menggunakan modul.   

Secara umum, tujuan pembelajaran menggunakan modul ini agar siswa 

mampu menulis puisi menggunakan model experiential learning. Selanjutnya, 

tujuan khusus penggunaan modul ini, yaitu pada Bab 1 memiliki tujuan (mampu 

memahami pengertian puisi secara jelas dan lengkap, mampu memahami ciri-ciri 

puisi secara tepat dan jelas, mampu memahami unsur-unsur pembentuk puisi 

secara menyeluruh dan tepat, dan mampu memahami tujuan menulis puisi secara 
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jelas); Bab 2 memiliki tujuan (dapat memanfaatkan tips-tips menulis puisi secara  

tepat dan memiliki Keinginan kuat menulis puisi); Bab 3 memiliki tujuan (mampu 

menulis puisi berdasarkan model experiential learning (pengalaman) secara tepat 

dan bertanggung jawab, siswa mampu menghasilkan puisi bernilai sastra dan 

orisinil, dan mampu menulis puisi secara kreatif dan bernilai  sastra secara jujur 

dan bertanggung jawab). 

b) Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan yang digunakan pada modul, di antaranya pemilihan 

teori, contoh atau ilustrasi, gambar pendukung, prosedur menulis puisi 

menggunakan model experiential learning, dan alat evaluasi. Teori yang telah 

dipilih, berupa pengertian puisi, unsur pembentuk puisi, ciri-ciri puisi, dan tujuan 

penulisan puisi. Teori ini menjadi pengetahuan awal siswa untuk mengenal dan 

memahami puisi terlebih dahulu. Contoh atau ilustrasi berupa puisi-puisi karya 

sastrawan dari beberapa buku kajian puisi, buku kumpulan puisi, dan sumber 

lainnya. Selanjutnya, prosedur yang harus dilakukan siswa pada setiap penugasan 

disajikan dalam bentuk kolom aktivitas. Sebelum penugasan dilakukan, siswa 

terlebih dahulu diberi contoh agar mempermudah siswa dalam menjawab tugas 

yang diberikan.  

c) Pembuatan Kerangka Modul 

Sebelum dilakukan penyusunan modul, terlebih dahulu dibuat kerangka 

modul agar penulisan modul dapat dilakukan secara teratur dan terstruktur. 

Kerangka dimulai dari, judul Modul, kata pengantar, SK dan KD, daftaar isi, peta 

kedudukan modul, isi modul, tes formatif, glosarium, kunci jawaban, daftar 

rujukan, dan sumber gambar. 
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d) Pengumpulan Bahan 

Setelah melalui tahap sebelumnya, langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan bahan untuk pembuatan modul pembelajaran menulis puisi 

berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP. Bahan mencakup 

semua yang dibutuhkan dalam pembuatan modul, di antaranya konsep, teori, 

contoh atau ilustrasi, gambar, dan segala hal yang mendukung pembuatan modul 

sesuai dengan topik yang akan dibuat. Bahan-bahan diperoleh dari berbagai 

sumber, di antaranya buku referensi dan sumber lainnya. Buku referensi yang 

digunakan, antara lain Pengkajian Puisi karya Rachmat Djoko Pradopo, Puisi 

Indonesia karya Maman Suryaman, Puisi karya Suminto A. Sayuti, Rendezvous di 

Muara Kasih (Kumpulan Puisi) karya Dimas Arika Mihardja dkk., Beranda Cinta 

Ibu (Kumpulan Puisi) karya Rina Heryani, dan Senandung Dua Warna 

(Kumpulan Cerpen) karya Liya Selibauti dkk. 

3) Pengembangan Format Produk 

a) Pengembangan Produk 

Setelah terbentuknya kerangka modul, langkah selanjutnya adalah 

pengembangan modul. Pada bagian pertama berupa sampul awal, selanjutnya  

bagian awal modul, isi modul, bagian akhir modul, dan sampul belakang modul.  

Bagian sampul awal terdiri atas gambar, judul modul, penulis, model yang 

digunakan, dan ditujukan untuk tingkat SMP kelas VIII. Selanjutnya, pada bagian 

awal modul terdiri atas kata pengantar, SK dan KD, daftar isi, dan peta kedudukan 

modul. Isi modul terdiri atas materi pengenalan puisi, tips-tips menulis puisi, dan 

berkarya dengan puisi yang disertai kolom aktivitas pada setiap rangkaian materi. 
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Pada bagian akhir modul, terdiri atas tes formatif, glosarium, kunci jawaban, 

daftar rujukan, dan sumber gambar. Terakhir, modul ditutup dengan sampul 

belakang yang berisi penjabaran singkat modul dan tujuan yang akan dicapai. 

Berikut tabel gambaran keseluruhan modul yang dikembangkan oleh 

peneliti. 

Tabel 4.3 Gambaran Keseluruhan Modul 

No Isi Keseluruhan Modul Bentuk Dokumen 

Teks Gambar 

1 Sampul Awal dan Sampul Belakang √ √ 

2 Kata Pengantar √  

3 SK dan KD √  

4 Daftar Isi  √  

5 Peta Kedudukan Modul √  

6. 

 

 

 

Isi Modul 

 Mengenal Lebih Dekat Puisi 

 Menulis Puisi Itu Mudah 

 Berkarya dengan Puisi 

 Kolom Kegatan  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

8. Tes Formatif I dan II √ √ 

9. Glosarium √  

10. Kunci Jawaban √  

11. Daftar Rujukan √  

12.  Sumber Gambar √  

 

Pada modul berjudul “Bersastra dengan Puisi Berbasis Experiential 

Learning untuk siswa kelas VIII SMP” yang dikembangkan peneliti 

menggunakan jenis huruf Magneto (Judul besar modul), Calibri (Body) 

(Keterangan pojok kanan pada sampul modul dan keterangan kelas), Vijaya 

(Penulis), dan Arial pada sampul belakang modul, huruf Cooper Black untuk 

setiap Bab, huruf Rockwell Extra Bold pada keterangan kolom aktivitas, dan huruf 

Arial untuk penjabaran materi maupun kegiatan pada modul. Penggunaan 

keseluruhan jenis huruf ini bertujuan untuk menvariasi huruf pada modul dan 
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memudahkan siswa membaca maupun menggunakan modul yang dikembangkan 

peneliti. Selain itu, font yang digunakan dimuali dari font 12, 14, 16, 18, dan 26 

dengan tujuan menvariasi ukuran huruf agar siswa mengetahui garis besar dan 

bagian-bagian materi yang dipelajari. Kemudian, penggunaan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif pada modul yang dikembangkan peneliti 

mempermudah siswa memahami materi yang terkandung.  Selanjutnya, ukuran 

modul berpedoman pada ukuran kertas berdasarkan ISO, yaitu 210 x 297 mm. 

Secara keseluruhan modul ini memiliki 14 bagian penting, di antaranya sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.4 Daftar Keterangan dan Visualisasi Modul 

No Keterangan Visual  

1. Sampul depan Modul  
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No Keterangan Visual 

2. Kata Pengantar 

 

3. SK  dan KD menulis 

puisi kelas VIII 

 

4. Daftar isi  
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No Keterangan Visual 

5. Peta Kedudukan Modul 

 

6. Materi Modul 

 

7.  Rangkuman 
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No Keterangan Visual 

8. Tes Formatif I 

 

9. Tes Formatif II 

 

 

10. Glosarium 
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No Keterangan Visual 

11 Kunci Jawaban 

 

12. Daftar Rujukan 

 

13. Sumber Gambar 
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No Keterangan Visual 

14 Sampul Belakang 

 

 

b) Penilaian dan Revisi Produk 

Penilaian dan validasi produk dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. 

Penilaian dilakukan oleh para ahli minimal dua kali, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan pengembangan produk yang dilakukan peneliti. Selain itu, 

penilaian juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan produk 

sebelum dan sesudah direvisi berdasarkan komentar dan saran yang telah diberikan 

oleh para ahli. Selanjutnya, penilaian akan diteruskan pada guru bahasa Indonesia 

jika produk yang dikembangkan telah dinilai dan divalidasi serta dinyatakan layak 

oleh ahli media dan ahli materi. Penilaian menggunakan angket tertutup dengan 

skala Linkert. Penggunaan skala Linkert untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Peneliti 

menerapkan skala Linkert dengan skor 1 sampai 5. Dengan penjelasan, sangat layak 

(SL) diberi skor 5, layak (L) skor 4, cukup layak (L) diberi skor 3, kurang layak 

(KL) skor 2, dan tidak layak (TL) diberi skor 1. 
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(1) Data Hasil Penilaian dan Validasi 

(a) Data Hasil Penilaian dan Validasi Ahli Media 

Data hasil penilaian dan validasi oleh Dr Kamarudin, M.Pd selaku ahli 

media berupa penilaian terhadap aspek kelayakan penyajian dan aspek kelayakan 

kegrafikan pada produk yang dikembangkan peneliti. Penilaian dilakukan sebanyak 

2 kali dengan revisi. Berikut dijabarkan data hasil penilaian dan validasi oleh ahli 

media. 

(1) Aspek Kelayakan Penyajian 

Pada aspek kelayakan penyajian, penilaian dan validasi oleh ahli media 

dilakukan sebanyak 2 kali dengan revisi. Adapun bagian yang dinilai, di antaranya 

kelengkapan tujuan pembelajaran, keruntutan penyajian, konsistensi sistematika 

penyajian, berpusat pada siswa, kesesuaian dengan model experiential learning, 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, penyajian langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan siswa, penyajian mendorong siswa berpikir 

kreatif, aktif, dan imajinatif, penyajian menuntun siswa menulis puisi berdasarkan 

pengalaman, penyajian contoh dan ilustrasi mempermudah pemahaman siswa, dan 

proporsi gambar dan teks tepat, penyajian menuntun siswa menulis puisi 

berdasarkan pengalaman, penyajian contoh dan ilustrasi mempermudah 

pemahaman siswa, dan proporsi gambar dan teks tepat. Berikut data hasil 

penilaian dan validasi oleh ahli media terhadap aspek penyajian pada modul yang 

dikembangkan. 
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Tabel 4.5 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Penyajian 

Oleh Ahli Media 

No Indikator Penilaian Tahap 1 

Sebelum 

Revisi 

Tahap 2 

Setelah Revisi 

1. Kelengkapan tujuan pembelajaran 4 5 

2. Keruntutan penyajian 4 5 

3. Konsistensi sitematika penyajian 4 5 

4. Berpusat pada siswa 4 5 

5. Kesesuaian dengan model 

experiential Learning 

4 4 

6. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

4 4 

7. Penyajian langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan 

Siswa 

4 5 

8. Penyajian mendorong siswa berpikir 

kreatif, aktif, dan imajinatif 

4 5 

9. Penyajian menuntun siswa menulis  

puisi berdasarkan pengalaman 

4 5 

10. Penyajian contoh dan ilustrasi 

mempermudah pemahaman siswa 

4 5 

11. Proporsi gambar dan teks tepat 3 5 

Jumlah 43 53 

Skor Rata-Rata 3,90 4,81 

Persentase 78% 96,2% 

Kategori Layak Sangat Layak 

Berdasarkna tabel data hasil penilaian pada aspek kelayakan penyajian, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata sebelum revisi sebesar 3,90 dengan 

persentase 78% berkategori “Layak”. Selanjutnya, setelah dilakukan revisi pada 

produk yang dikembangkan diperoleh hasil sebesar 4,81 dengan persentase 96,2% 

berkategori “Sangat Layak”. 

(2) Aspek Kelayakan Kegrafikan 

Pada aspek kelayakan kegrafikan, dilakukan penilaian sebanyak dua kali 

dengan revisi. Adapaun bagian yang dinilai oleh ahli media, di antaranya 

kemenarikan sampul, huruf yang digunakan sesuai dan mudah dipahami siswa, 

kesesuaian komposisi warna, gambar, dan ilustrasi, dan kesesuaian ukuran bahan 
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ajar. Berikut data hasil penilaian dan validasi aspek kelayakan kegrafikan oleh 

ahli media. 

Tabel 4.6 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kegrafikan 

oleh Ahli Media 

No Indikator Penilaian Tahap 1 

Sebelum Revisi 

Tahap 2 

Setelah Revisi 

 

1. Kemenarikan sampul 4 5 

2. Huruf yang digunakan sesuai dan 

mudah dipahami siswa 

3 5 

3. Kesesuaian komposisi warna, gambar, 

dan ilustrasi 

3 5 

4. Kesesuaian ukuran bahan ajar 4 5 

Jumlah 14 20 

Skor Rata-Rata 3,5 5 

Persentase 70% 100% 

Kategori Layak Sangat Layak 

 

Setelah dilakukan penilaian dan validasi oleh ahli media, didapatlah data 

hasil sebelum maupun setelah revisi. Sebelum direvisi skor rata-rata hasil 

penilaian dan validasi oleh ahli media, yaitu 3,5 dengan persentase 70% 

berkategori “Layak”. Selanjutnya, setelah direvisi skor rata-rata menjadi 5 dengan 

persentase 100% berkategori “Sangat Layak”.    

Berdasarkan uraian data hasil penilaian dan validasi terhadap aspek 

kelayakan penyajian dan aspek kelayakan kegrafikan, didapatlah skor rata-rata  

sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 Keseluruhan Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan 

Penyajian dan Aspek Kelayakan Kegrafikan 

Tahap No Aspek Penilaian Skor Rata-Rata Kategori 

1 
1. Kelayakan Penyajian 3,90 Layak 

2. Kelayakan 

Kegrafikan 

3,5 Layak 

2 
1. Kelayakan Penyajian 4,81 Sangat Layak 

2. Kelayakan 

Kegrafikan 

5 Sangat Layak 

Skor Rata Rata Penilaian Tahap 1 
3,7 Layak 

Skor Rata-Rata Penilaian Tahap 2 
4,90 Sangat Layak 

Pada tabel skor rata-rata di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan skor hasil penilaian dari penilaian tahap 1 ke penilaian tahap 2. Skor 

rata-rata penilaian tahap 1, yaitu 3,7 dengan kategori “Layak”. Sedangkan skor 

rata-rata penilaian tahap 2, yaitu 4,90 dengan kategori “Sangat Layak”.  

Peningkatan terjadi berdasarkan revisi yang telah dilakukan peneliti 

terhadap modul yang dikembangkan. Adapun aspek yang direvisi, yaitu gambar 

yang tidak bervariasi, kejelasan fungsi suatu gambar,  font tulisan yang tidak 

terbaca, dan ilustrasi atau gambar yang tidak berwarna. 

(b) Data Hasil Penilaian dan Validasi Ahli Materi 

Data hasil penilaian oleh ahli materi meliputi aspek kelayakan isi, aspek 

kelayakan bahasa, dan penerpan model experiential learning pada modul yang 

dikembangkan. Penilaian dilakukan oleh Dra. Hj. Irma Suryani, M.Pd selaku ahli 

materi. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali dengan revisi. Berikut data hasil 

penilaian dan validasi oleh ahli materi. 
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(1) Aspek Kelayakan Isi 

Pada aspek kelayakan isi, bagian yang dinilai di antaranya kedalaman 

materi, keruntutan materi, keseimbangan dalam penjabaran materi, keakuratan 

fakta dan konsep, kesesuaian ilustrasi, contoh, dan gambar, kesesuaian dengan 

teori menulis puisi. berikut data hasil penilaian dan validasi oleh ahli materi 

terhadap modul yang dikembangkan. 

Tabel 4.8 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Isi oleh Ahli 

Materi 

No Indikator Penilaian Tahap 1 

Setelah 

Revisi 

Tahap 2 

Setelah 

Revisi 

Tahap 3 

Setelah 

Revisi 

1. Kedalaman materi 3 5 5 

2. Keruntutan materi 3 5 5 

3. Keseimbangan dalam 

penjabaran materi 

3 4 5 

4. Keakuratan fakta dan 

konsep 

4 4 4 

5. Kesesuaian ilustrasi, 

contoh, dan gambar. 

3 4 5 

6. Kesesuaian dengan teori 

menulis puisi 

3 5 4 

Jumlah 19 27 28 

Skor Rata-Rata 3,16 4,5 4,66 

Persentase 63,2% 90% 93,2% 

Kategori Layak Sangat Layak Sangat Layak 

 

Berdasarkan tabel data hasil penilaian dan validasi oleh ahli materi dapat 

disimpulkan bahwa penilaian tahap 1 pada aspek kelayakan isi memperoleh skor 

rata-rata 3,16 dengan persentase 63,2% berkategori “Layak”. Selanjutnya, pada 

tahap 2 setelah dilakukan revisi hasil penilaian memperoleh skor rata-rata 4,5 

dengan persentase 90% berkategori “Sangat Layak”.  Kemudian, pada tahap 3 

seteleh revisi tahap 2 memperoleh skor rata-rata 4,66 dengan persentase 93,2% 

berkategori “Sangat Layak”. 
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(2) Aspek Kelayakan Kebahasaan 

Pada aspek kelayakan Kebahasaan, bagian yang di nilai pada modul di 

antaranya kesesuaian bahasa dengan perkembangan kognitif siswa, ketepatan 

penggunaan kata dan ejaan, bahasa komunikatif, istilah yang digunakan tepat, dan 

kesesuaian tingkat keterbacaan. Berikut tabel data hasil penilaian dan validasi ahli 

materi terhadap aspek kelayakan kebahasaan. 

Tabel 4.9 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kebahasaan 

oleh Ahli Materi   

No Indikator Penilaian Tahap 1 

Sebelum 

Revisi 

Tahap 2 

Setelah 

Revisi 

Tahap 3 

Setelah 

Revisi 

1. Kesesuaian bahasa 

dengan  perkembangan 

kognitif siswa 

4 4 5 

2. Ketepatan penggunaan 

kata dan ejaan 

3 4 4 

3. Bahasa komunikatif 

 

4 4 5 

4. 
Istilah yang digunakan 

tepat 

3 4 4 

5 
Kesesuaian tingkat 

keterbacaan 

3 4 5 

Jumlah 
17 20 23 

Skor Rata-Rata  
3,4 4 4,6 

Persentase 
68% 80% 92% 

Kategori 
Layak Layak Sangat Layak 

 

Berdasarkan tebal data hasil penilaian dan validasi ahli materi, dapat 

disimpulkan bahwa pada tahap 1 sebelum revisi memperoleh skor rata-rata 3,4 

dengan persentase 68% berkategori “Layak”, tahap 2 setelah produk direvisi 

memperoleh skor rata-rata 4 dengan persentase 80% berkategori “Layak”, dan 
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pada tahap 3 setelah revisi memperoleh skor rata-rata 4,6 dengan persentase 92% 

berkategori “Sangat Layak”.  

(3) Aspek Penerapan Model Experiential Learning Pada Modul yang 

Dikembangkan 

 Pada aspek penerapan model experiential learning, bagian yang dinilai 

dalam modul di antaranya kesesuaian materi dengan model experiential learning, 

kesesuaian langkah-langkah menulis puisi dengan model experiential learning, 

dan kesesuaian penerapan experiential learning dengan perkembangan kognitif 

siswa. Berikut tabel data hasil penilaian dan validasi ahli materi terhadap 

penerapan model experiential learning pada modul yang dikembangkan. 

 

Tabel 4.10 Data Hasil Penilaian dan Validasi Terhadap Penerapan Model 

Experiential Learning Pada Modul oleh Ahli Materi  

No Indikator Penilaian Tahap 1 

Sebelum Revisi 

Tahap 2 

Setelah 

Revisi 

Tahap 3 

Setelah 

Revisi 

1. Kesesuaian materi dengan 

model experiential 

learning  

- 3 4 

2. Kesesuaian langkah-

langkah menulis puisi 

dengan model 

experiential learning 

- 4 5 

3. Kesesuaian penerapan 

experiential learning 

dengan perkembangan  

kognitif siswa 

- 4 5 

Jumlah  11 14 

Skor Rata-Rata  3,66 4,66 

Persentase  73,2% 93,2% 

Kategori  Layak Sangat 

Layak 
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Berdasarkan tabel data hasil penilaian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pada tahap 1 penilaian tidak dilakukan oleh ahli materi. Hal ini terjadi, disebabkan  

tidak tersedianya indikator penilaian untuk penerapan model experiential learning 

pada modul yang dikembangkan. Selanjutnya, penelitian dilakukan ke tahap 2 

dengan memperoleh skor rata-rata 3,66 dengan persentase 73,2% berkategori 

“Layak”. Terakhir, penilaian pada tahap 3 setelah revisi memperoleh skor rata-

rata 4,66 dengan persentase 93,2% berkategori “Sangat Layak”.  

Setelah diuraikan peraspek data hasil penilaian dan validasi dari ahli media 

dan ahli materi, berikut dijabarkan skor rata-rata keseluruhan  dari ketiga aspek 

tersebut. 

 

Tabel 4.11 Data Hasil Keseluruhan Penilaian dan Validasi Oleh Ahli Materi 

Tahap No Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata 

Kategori 

1 
1. Aspek Kelayakan Isi 3,16 Layak 

2. Aspek Kelayakan Kebahasaan 3,4 Layak 

3. Apek Penerapan Model 

Experiential Learning pada 

Modul 

-  

2 
1. Aspek Kelayakan Isi 4,5 Sangat Layak 

2. Aspek Kelayakan Kebahasaan 4 Sangat Layak 

3. Aspek Penerapan Model 

Experiential Learning pada 

Modul 

3,66 Layak 

3 
1. Aspek Kelayakan Isi 4,66 Sangat Layak 

2. Aspek Kelayakan Kebahasaan 4,6 Sangat Layak 

3. Apek Penerapan Model 

Experiential Learning pada 

Modul 

4,66 Sangat Layak 

Skor Rata-Rata Penilaian Tahap 1 
3,28 Layak 

Skor Rata-Rata Penilaian Tahap 2 
4,05 Layak 

Skor Rata-Rata Penilaian Tahap 3 
4,64 Sangat Layak 
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Berdasarkan tabel skor rata-rata dari 3 aspek yang dinilai oleh ahli materi, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada tiap aspek yang dinilai. Pada 

tahap 1 diperoleh skor rata-rata 3,28 dengan kategori “Layak”, tahap 2 

memperoleh skor rata-rata 4,05 dengan kategori “Layak, dan tahap 3 memperoleh 

skor rata-rata 4,64 dengan kategori “Sangat Layak”. 

(2) Revisi Produk 

a) Revisi Produk Oleh Ahli Media 

 Revisi produk oleh ahli media dilakukan sebanyak satu kali. hal ini 

dilakukan berdasarkan perbaikan yang perlu dilakukan atas saran dan masukan 

dari ahli media. berikut masukan perbaikan dan komentar dari ahli media terhadap 

modul yang telah dikembangkan peneliti. 

(1) Revisi Aspek Penyajian 

Setelah dilakukan penilaian dan validasi oleh ahli media, terdapat beberapa 

masukan dan komentar pada modul yang peneliti kembangkan. Adapun perbaikan 

yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut. 

 Gambar yang terdapat pada halaman 8 tidak jelas fungsinya. hal ini akan 

menyebabkan kebingungan bagi siswa.  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagian Modul Sebelum Revisi pada Aspek Penyajian  
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 Saran dari ahli media, jika tidak terdapat kejelasan suatu fungsi pada 

modul, lebih Layak diilangkan saja atau diganti dengan ilustrasi atau gambar yang 

menunjukan suatu kegiatan. Ada baiknya gambar diletakan pada keterangan 

aktvitas yang akan dilakukan. Setelah direvisi gambar yang tidak memiliki fungsi 

pada produk yang dikembangkan ditiadakan.  

(2) Revisi Aspek Kegrafikan 

Pada aspek kegrafikan, perbaikan atau revisi yang harus dilakukan peneliti, 

yaitu ukuran gambar pada halaman 22 yang harus diperbesar atau diperbaiki tata 

letaknya. hal ini bertujuan agar kalimat atau kata yang terdapat pada gambar 

terbaca. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagian Modul Sebelum Revisi pada Aspek Kegrafikan  

 

Setelah direvisi, tampilan pada modul halaman 22 menjadi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagian Modul Setelah Revisi pada Aspek Kegrafikan 1 
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Selain itu, ahli media jugam menyarankan untuk merevisi gambar pada 

tiap judul yang sama agar bervariasi. Dianjurkan juga, gambar atau ilustrasi 

hendaknya berwarna. hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan 

semangat siswa menggunakan modul. Adapun bagian yang harus direvisi sebagai 

berikut.  

  

Gambar 4.4 Bagian Modul Sebelum Revisi pada Aspek Kegrafikan 2 

Setelah direvisi, tampilan modul terlihat sebagai berikut. 

  

 

Gambar 4.5 Bagian Modul Setelah Revisi pada Aspek Kegrafikan 2 
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b) Revisi Produk Oleh Ahli Materi 

Revisi produk oleh ahli materi dilakukan sebanyak dua kali dengan revisi 

akhir sebagai penyempurnaan. Saat dilakukan penilaian dan validasi, ahli materi 

memberikan masukan perbaikan dan komentar pada modul yang dikembangkan 

peneliti. Berikut masukan perbaikan dan komentar oleh ahli materi terhadap aspek 

isi dan aspek bahasa pada modul.  

(1) Revisi Aspek Isi 

Pada aspek isi, ahli materi memberikan masukan perbaikan mengenai 

kurangnya kegiatan yang mencerminkan isi sesuai dengan model Experiential 

Learning. Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan kegiatan pada tes akhir 

modul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Bagian Modul Setelah Revisi Aspek Isi 
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(2) Revisi Aspek Kebahasaan 

Pada aspek kebahasaan, bagian harus diperbaiki yaitu bahasa baku. 

Berikut bagian-baian aspek bahasa yang harus diperbaiki berdasarkan revisi dari 

ahli materi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bagian Modul Sebelum Revisi pada Asek Bahasa 

Secara keseluruhan bahasa modul haruslah menggunakan bahasa yanng 

baku dan komunikatif. Saran dari ahli materi, hendaknya memperhatikan bahasa 

komunikatif yang baku. Setelah direvisi bagian bahasa modul, tampak seperti 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Bagian Modul Setelah Revisi Pada Aspek Bahasa 

 

 

 



71 
 

 

 

c) Data Hasil Penilaian dan Validasi Guru Bahasa Indonesia   

Data hasil penilaian oleh guru bahasa Indonesia meliputi aspek kelayakan 

penyajian, aspek kelayakan kegrafikan, aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

bahasa, dan penerapan model experiential learning pada modul yang 

dikembangkan. Penilaian dilakukan oleh Ruwaida, S.Pd selaku guru bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 4 Muaro Jambi. Penilaian dilakukan sekali dengan 

revisi. Berikut data hasil penilaian dan validasi oleh ahli materi. 

a) Aspek Kelayakan Penyajian 

4.12 Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Penyajian oleh Guru 

Bahasa Indonesia 

No Indikator Penilaian Skor 

1. Kelengkapan tujuan pembelajaran 4 

2. Keruntutan penyajian 3 

3. Konsistensi sitematika penyajian 3 

4. Berpusat pada siswa 3 

5. Kesesuaian dengan model experiential Learning 3 

6. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 3 

7. Penyajian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan siswa 

4 

8. Penyajian mendorong siswa berpikir kreatif, aktif, dan 

imajinatif 

4 

9. Penyajian menuntun siswa menulis  puisi berdasarkan 

pengalaman 

4 

10. Penyajian contoh dan ilustrasi mempermudah pemahaman 

siswa 

4 

11. Proporsi gambar dan teks tepat 4 

Jumlah 39 

Skor Rata-Rata 3,54 

Persentase 70,8% 

Kategori Layak 

Berdasarkan tabel data hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian 

guru bahasa Indonesia terhadap aspek kelayakan penyajian pada modul 

memperoleh skor rata-rata 3,54 dengan persentase 70,8% berkategori “Layak”. 
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b) Aspek Kelayakan Kegrafikan 

Tabel 4.13  Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kegrafikan 

oleh Guru Bahasa Indonesia 

 

Berdasarkan tabel data hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian 

guru bahasa Indonesia terhadap aspek kelayakan kegrafikan pada modul 

memperoleh skor rata-rata 3,6 dengan persentase 72% berkategori “Layak”. 

c) Aspek Kelayakan Isi 

Tabel 4.14 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Isi oleh Guru 

Bahasa Indonesia 

 

 

No Indikator Penilaian Skor 

1. Kemenarikan sampul 3 

2. Huruf yang digunakan sesuai dan mudah dipahami siswa 3 

3. Kesesuaian komposisi warna, gambar, dan ilustrasi 3 

4. Ketepatan pemakaian huruf dan jenis huruf 4 

5. Kesesuaian ukuran bahan ajar 5 

Jumlah 18 

Skor Rata-Rata 3,6 

Persentase 72% 

Kategori Layak 

No 

 

Indikator Penilaian Skor 

1. Kedalaman materi 4 

2. Keruntutan materi 3 

3. Keseimbangan dalam penjabaran materi 3 

4. 

 

Keakuratan fakta dan konsep 4 
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Berdasarkan tabel data hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian 

guru bahasa Indonesia terhadap aspek kelayakan isi pada modul memperoleh skor 

rata-rata 3,83 dengan persentase 76,6%  berkategori “Layak”. 

d) Aspek Kelayakan Kebahasaan 

Tabel 4.15 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kebahasaan 

oleh Guru Bahasa Indonesia 

 

Berdasarkan tabel data hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian 

guru bahasa Indonesia terhadap aspek kelayakan kebahasaan pada modul 

memperoleh skor rata-rata 3,8 dengan persentase 76% berkategori “Layak”. 

 

  

No 

 

Indikator Penilaian Skor 

5. 
Kesesuaian ilustrasi, contoh, dan gambar. 5 

6. 
Kesesuaian dengan teori menulis puisi 4 

Jumlah 
23 

Skor Rata-Rata 
3,83 

Persentase 
76,6% 

Kategori 
Layak 

No Indikator Penilaian Skor 

1. Kesesuaian bahasa dengan  perkembangan kognitif siswa 3 

2. Ketepatan penggunaan kata dan ejaan 3 

3. Bahasa komunikatif 4 

4. Istilah yang digunakan tepat 4 

5 Kesesuaian tingkat keterbacaan 4 

Jumlah 19 

Skor Rata-Rata 3,8 

Persentase 76% 

Kategori Layak 
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e) Aspek Penerapan Model Experiential Learning Pada Modul 

 

Tabel 4.16 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Penerapan 

Model Experiential Learning pada Modul oleh Guru Bahasa Indonesia  

No Indikator Penilaian Skor 

1. Kesesuaian materi dengan model experiential learning  4 

2. Kesesuaian langkah-langkah menulis puisi dengan model 

experiential learning 

4 

3. Kesesuaian penerapan experiential learning dengan perkembangan 

kognitif siswa 

4 

Jumlah 12 

Skor Rata-Rata 4 

Persentase 80% 

Kategori Layak 

Berdasarkan tabel data hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penilaian 

guru bahasa Indonesia terhadap aspek penerapan model Experiential Learning 

pada modul memperoleh skor rata-rata 4 dengan persentase 80% berkategori 

“Layak”.  

Berikut keseluruhan skor rata-rata setiap aspek yang dinilai oleh guru 

bahasa Indonesia. 

Tabel 4.17 Keseluruhan Data Hasil Penilaian dan Validasi Tiap Aspek oleh 

Guru Bahasa Indonesia  

No Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1. 
Aspek Kelayakan 

Penyajian 

3,54 70,8% Layak  

2. 
Aspek Kelayakan 

Kegrafikan 

3,6 72% Layak 

3. 
Aspek Kelayakan Isi 3,83 76,6% Layak 

4. 
Aspek Kelayakan 

Kebahasaan 

3,8 76% Layak 

5. 
Aspek Kelayakan 

Penerapan Model 

Experiential Learning Pada 

Modu 

4 80% Layak 

Rata-Rata Skor 
3,75 75% Layak 
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Berdasarkan tabel data hasil penilaian oleh guru bahasa Indonesia 

sebelumnya, secara keseluruhan aspek memperoleh skor rata-rata 3,75 dengan 

persentase 70% berkategori “Layak”.  

d) Data Keseluruhan Hasil Penilaian dan Validasi Ahli Media, Ahli 

Materi, dan Guru Bahasa Indonesia 

Berikut tabel keseluruhan skor rata-rata penilaian dan validasi oleh ahli 

media, ahli materi, dan guru bahasa Indonesia. 

Tabel 4.18 Tabel Keseluruhan Data Hasil Penilaian Oleh Ahli Media, Ahli 

Materi, dan Guru Bahasa Indonesia 

No Penilai Rata-Rata 

Skor 

Kategori Tingkat 

Kelayakan 

1. Ahli Media 4,90 Sangat 

Layak  

98% 

2. Ahli Materi 4,64 Sangat 

Layak 

92,8% 

3. Guru bahasa 

Indonesia 

3,75  Layak 75% 

Rata-Rata Skor 4,43 Sangat 

Layak 

88,6% 

 

4) Uji Coba Skala Kecil 

Uji coba skala kecil melibatkan 1-3 sekolah. Uji coba skala kecil ini 

dilakukan di SMP Negeri 4 Muaro Jambi dengan subjek sebanyak 5 orang siswa. 

Data hasil uji terhadap siswa kelas VIII SMP ini merupakan data terakhir yang 

diperoleh setelah penilaian dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan guru 

bahasa Indonesia. Uji coba modul yang dikembangkan peneliti hanya sebatas pada 

tanggapan atau respon siswa kelas VIII SMP yang telah ditentukan oleh guru 

bahasa Indonesia. Uji coba dilakukan di SMP Negeri 4 Muaro Jambi 
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menggunakan 5 orang siswa sebagai sampel uji coba. Berikut data hasil uji coba 

terhadap siswa pada modul yang dikembangkan. 

a) Aspek Kelayakan Penyajian 

Tabel 4.19 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Penyajian 

oleh Siswa Kelas VIII SMP 

Siswa Indikator Penilaian Jumlah Skor Rata-

Rata 

Persentase Katego

ri 1 2 3 4 5 

1 
5 5 4 5 4 23 4,6 92% Sangat 

Layak  

2 
5 4 3 5 4 21 4,2 84% Sangat 

Layak 

3 
5 5 5 5 5 25 5 100% Sangat 

Layak 

4 
5 5 5 5 5 25 5 100% Sangat 

Layak 

5 
3 5 3 5 5 21 4,2 84% Sangat 

Layak 

Skor Rata-Rata Keseluruhan 

Siswa 

23 4,6 92% Sangat 

Layak 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata aspek 

kelayakan penyajian yang dinilai oleh siswa memperoleh 4,6 dengan persentase 

92% berkategori “Sangat Layak”.  

 

 

 

 

Keterangan Indikator Penilaian: 

1. Penyajian materi berpusat pada siswa 

2. Terdadapat contoh dan ilustrasi dalam modul yang mudah saya pahami 

3. Modul yang disediakan sesuai dengan tingkat pemahaman saya 

4. Penyajian materi pada modul mendorong motivasi dan semangat saya 

untuk belajar 

5. Tujuan pembelajaran telah disampaikan pada setiap bab 
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b) Aspek Kelayakan Kegrafikan 

Tabel 4.20 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kegrafikan 

oleh Siswa Kelas VIII SMP 

Siswa 
Indikator 

Penilaian 

Jumlah Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1 2 3 4 

1 
5 5 4 5 19 4,75 95% Sangat 

Layak 

2 
4 5 5 4 18 4,5 90% Sangat 

Layak 

3 
5 4 5 5 19 4,75 95% Sangat 

Layak 

4 
4 5 5 5 19 4,75 95% Sangat 

Layak 

5 
4 5 5 5 19 4,75 95% Sangat 

Layak 

Keseluruhan Skor Rata-Rata 

Siswa 

23,5 4,7 94% Sangat 

Layak 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata aspek 

kelayakan kegrafikan yang dinilai oleh siswa memperoleh 4,7 dengan persentase 

94% berkategori “Sangat Layak”.  

 

 

 

 

 

Keterangan Indikator Penilaian: 

1. Desain sampul kreatif dan menarik 

2. Desain isi modul menarik dan kreatif 

3. Huruf yang digunakan sesuai dan mudah dibaca 

4. Ilustrasi menarik minat saya untuk menulis puisi 
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c) Aspek Kelayakan Isi 

Tabel 4.21 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Isi oleh Siswa 

Kelas VIII SMP 

Siswa Indikator Penilaian Jumlah Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1 2 3 4 5     

1 
5 4 5 5 5 24 4,8 96% Sangat 

Layak 

2 
5 5 5 5 5 25 5 100% Sangat 

Layak 

3 
4 3 4 5 5 21 4,2 84% Sangat 

Layak 

4 
5 4 5 5 5 24 4,8 96% Sangat 

Layak 

5 
3 5 5 3 4 20 4 80% Layak 

Keseluruhan Skor Rata-Rata 

Siswa 

22,8 4,56 91,2%% Sangat 

Layak 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata aspek 

kelayakan isi yang dinilai oleh siswa memperoleh 4,56 dengan persentase 91,2% 

berkategori “Sangat Layak”.  

 

 

 

 

Keterangan Indikator Penilaian: 

1. Materi dalam modul runtut dan tidak membingungkan saya 

2. Materi yang terdapat dalam modul memotivasi saya untuk menulis puisi 

lebih lanjut 

3. Materi yang disampaikan menambah pengetahuan dan mempermudah saya 

menulis puisi 

4. Penyampaian materi memudahkan saya memahami puisi 

5. Setiap penugasan mudah saya pahami 
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d) Aspek Kelayakan Bahasa 

Tabel 4.22 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Kebahasaan 

oleh Siswa Kelas VIII SMP 

Siswa Indikator 

Penilaian 

Jumlah Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1 2 3 

1 
5 5 5 15 5 100% Sangat 

Layak 

2 
5 5 5 15 5 100% Sangat 

Layak 

3 
5 5 5 15 5 100% Sangat 

Layak 

4 
4 3 3 10 3,33 66,6% Layak 

5 
5 3 4 12 4 80% Layak 

Keseluruhan Skor Rata-Rata 

Siswa 

13,4 4,46 89,2% Sangat 

Layak 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata aspek 

kelayakan kebahasaan yang dinilai oleh siswa memperoleh 4,46 dengan 

persentase 89,2% berkategori “Sangat Layak”. 

 

 

 

 

 

Keterangan Indikator Penilaian: 

1. Bahasa yang digunakan mudah saya pahami 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif 

3. Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak sulit saya pahami 
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e) Aspek Penerapan Model Experiential Learning pada Modul 

Tabel 4.23 Data Hasil Penilaian dan Validasi Aspek Kelayakan Penerapan 

Model Experiential Learning pada Modul oleh Siswa Kelas VIII SMP 

Siswa Indikator Penilaian Jumlah Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1 2 3 

1 
5 5 4 14 4,66 93,2% Sangat 

Layak 

2 
5 5 5 15 5 100% Sangat 

Layak 

3 
3 4 5 12 4 80% Layak 

4 
5 5 5 15 5 100% Sangat 

Layak 

5 
4 5 5 14 4,66 93,2% Sangat 

Layak 

Keseluruhan Skor Rata-Rata 

Siswa 

14 4,66 93,2% Sangat 

Layak 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata aspek 

kelayakan penerapan model experiential learning pada modul yang dinilai oleh 

siswa memperoleh 4,66 dengan persentase 93,2% berkategori “Sangat Layak”.  

Saran dan pendapat dari siswa, menurut mereka modul ini sudah sangat 

layak digunakan siswa SMP. Selain itu, sebaiknya bahasa yang digunakan harus 

diperhatikan dan dipermudah lagi agar tidak ada kata-kata yang sulit  dipahami. 

Sehingga, mempelajari puisi akan lebih mudah lagi.  

Berdasarkan data hasil uji coba siswa sebelumnya, diperoleh skor rata-rata 

keseluruhan aspek sebagai berikut. 

Keterangan Indikator Penilaian: 

1. Materi memudahkan saya menulis berdasarkan pengalaman 

2. Saya dapat menerapkan langkah-langkah yang disediakan pada modul 

3. Materi menulis puisi dalam modul mudah saya pahami 
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Tabel 4.24 Keseluruhan Data Hasil Penilaian Tiap Aspek oleh Siswa Kelas 

VIII SMP 

No Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata 

Persentase Kategori 

1. 
Aspek Kelayakan 

Penyajian 

4,6 92% Sangat 

Layak  

2. 
Aspek Kelayakan 

Kegrafikan 

4,7 94% Sangat 

Layak 

3. 
Aspek Kelayakan Isi 4,56 91,2% Sangat 

Layak 

4. 
Aspek Kelayakan 

Kebahasaan 

4,46 89,2% Sangat 

Layak 

5. 
Aspek Kelayakan 

Penerapan Model 

Experiential Learning Pada 

Modu 

4,6 93,2% Sangat 

Layak 

Rata-Rata Skor  
4,58 91,6% Sangat 

Layak 

Berdasarkan tabel data hasil uji coba di atas, skor rata-rata keseluruhan 

aspek sebesar 4,58 dengan persentase 91,6% berkategori “Sangat Layak”. 

5) Revisi Akhir dan Penyempurnaan Produk 

Revisi akhir berasal dari respon siswa terhadap modul. Hasil yang 

diperoleh beradasarkan respon siswa terhadap modul, bahwasannya modul telah 

tepat digunakan bagi mereka. Mereka menyatakan bahwa modul “Berastra  

Dengan Puisi” berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP mudah 

dipahami dan dipelajari secara mandiri. Selain itu penyempurnaan produk berasal 

dari saran perbaikan dan komentar dari para ahli, guru, dan respon siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan oleh peneliti telah layak 

digunakan oleh siswa kelas VIII SMP. 
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4.2 Pembahasan Hasil Pengembangan 

4.2.1 Deskripsi Data Hasil Penilaian  

Data hasil penilaian dan validasi dianalisis dengan cara merubah data 

kuantitatif menjadi data kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

produk yang dikembangkan peneliti. Perubahan data ini dilakukan dengan 

menggunakan Skala Linkert dengan rentan skor 1-5 dari kategori “Tidak Layak” 

sampai pada kategori “Sangat Layak”.  

(1) Deskripsi Data Hasil Penilaian dan Validasi Ahli Media 

Aspek-Aspek yang dinilai oleh ahli media untuk mengetahui tingkat 

kelayakan modul, yaitu aspek kelayakan penyajian dan aspek kelayakan 

kegrafikan. Berikut analisis data dari kedua aspek yang dinilai dan divalidasi.  

Secara keseluruhan dari kedua aspek yang dinilai, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa modul yang dikembangkan peneliti berkategori “Layak 

sebelum direvisi dan mengalami peningkatan setelah direvisi. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan hasil setelah modul direvisi, yaitu pada aspek 

penyajian skor rata-rata yang semula 3,90 sebelum revisi meningkat menjadi 4,81 

setelah direvisi. Pada aspek ini, hasil penilaian meningkat sebesar 0,91. 

Selanjutnya, pada aspek kegrafikan skor rata-rata yang semula sebesar 3,5 

sebelum revisi meningkat menjadi 5 setelah direvisi. Pada aspek kegrafikan, hasil 

penilaian meningkat sebesar 1,5.  

Meskipun tergolong “Layak” di awal, tetap modul yang dikembangkan 

direvisi berdasarkan masukan perbaikan dan komentar dari ahli media. 
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(2) Deskripsi Data Hasil Penilaian dan Validasi Ahli Materi 

 Pada bagian ini, ahli materi melakukan penilaian pada aspek kelayakan 

isi, aspek kelayakan kebahasaan, dan aspek penerapan model experiential 

learning pada modul yang dikembangkan peneliti. Berikut analisis data dari ketiga 

aspek yang dinilai dan divalidasi.  

Secara keseluruhan dari data hasil penilaian ahli materi terhadap ketiga 

aspek, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan hasil dari setiap 

aspek yang dinilai setelah dilakukannya revisi. Berikut penjabaran mengenai 

peningkatan hasil pada setiap aspek yang dinilai.   

Pada aspek kelayakan isi skor rata-rata yang semula 3,16 pada tahap 1 

sebelum revisi meningkat menjadi 4,5 pada tahap 2 setelah revisi, dan 4,66 pada 

penilaian tahap 3 setelah revisi. . Pada aspek ini, hasil penilaian meningkat sebesar 

1,34 pada tahap 2 dan sebesar 0,16 pada tahap 3.  Selanjutnya, pada aspek 

kelayakan kebahasaan skor rata-rata yang semula 3,4 pada tahap 1 sebelum revisi 

meningkat menjadi 4  pada tahap 2 setelah revisi, dan 4,6 pada penilaian tahap 3 

setelah revisi. . Pada aspek ini, hasil penilaian meningkat sebesar 0,6 pada tahap 2 

dan sebesar 0,6 pada tahap 3. Selanjutnya pada aspek penerapan model 

experiential learning pada modul skor rata-rata yang semula 3,66 sebelum revisi 

meningkat menjadi 4,66 setelah dilakukan revisi. Peningkatan pada aspek ini 

sebesar 1.  

Meskipun tergolong “Layak” di awal, tetap modul yang dikembangkan 

direvisi berdasarkan masukan perbaikan dan komentar dari ahli materi. Hal ini 

bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan modul. 
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(3) Deskripsi Data Hasil Penilaian dan Validasi Guru 

Berdasarkan data hasil penilaian dan validasi oleh guru bahasa Indonesia, 

terdapat 5 aspek yang dinilai di antaranya aspek kelayakan penyajian, kelayakan 

kegrafikan, kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan penerapan model 

experiential learning pada modul yang dikembangkan. Penilaian terhadap modul 

hanya dilakukan satu kali dengan pertimbangan sebelumnya penilaian telah 

dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, peran guru bahasa Indonesia disini 

sebagai responden dan penelaah, hasil penilaian modul oleh guru bahasa 

Indonesia telah menunjukan kategori “Layak”. 

Nilai tertinggi terletak pada aspek penerapan model experiential learning 

pada modul sebesar 4 dan skor rata-rata terendah terletak pada aspek kelayakan 

penyajian sebesar 3,54. Setelah mengetahui nilai, tetap dilakukan revisi sesuai 

dengan masukan perbaikan dan komentar guru bahasa Indonesia.  

(4) Deskripsi Data Hasil Penilaian Oleh Siswa 

Uji coba dilakukan kepada siswa kelas VIII SMP untuk mengetahui 

respon siswa terhadap modul “Bersastra dengan Puisi” yang peneliti kembangkan. 

Secara keseluruhan, hasil penilaian dari siswa sebagai pengguna utama modul 

memiliki skor rata-rata 4,58 dengan persentase 91,6% berkategori “Sangat 

Layak”. Skor tertinggi penilaian siswa terhadap modul yang dikembangkan 

terdapat pada aspek kelayakan kegrafikan dengan skor rata-rata 4,7. Selanjutnya, 

skor terendah terdapat pada aspek kelayakan bahasa modul, yaitu sebesar 4,46.  

Berikut secara keseluruhan data hasil penilaian dan validasi ahli media, 

ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan hasil uji coba siswa. 
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Gambar 4.9. Diagram Hasil Keseluruhan Penilaian 5 Aspek oleh Ahli Media, 

Ahli Materi, Guru, dan Uji Coba Terhadap Siswa.  

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

tertinggi diperoleh dari ahli media skor maksimal 5. Sedangkan pemerolehan skor 

tertinggi kedua diperoleh dari siswa dengan skor tertinggi maksimal 4,7 dan skor 

tertinggi tiga diperoleh dari ahli materi dengam skor tertinggi 4,66, dan skor 

tertinggi empat diperoleh dari guru bahasa Indonesia dengan skor tertinggi 

maksimal 4.  

4.2.2 Analisis Kelayakan Modul  

 Analisis  kelayakan modul pembelajaran yang dikembangkan dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan modul berdasarkan penilaian oleh ahli media, 

ahli materi, guru, dan uji coba terhadap siswa. Kelayakan ditentukan berdasarkan 

persentase penentuan kelayakan modul. Modul dikatakan layak apabila mencakup 

persentase hasil penilaian sebesar 60%-80%. Selanjutnya dinyatakan sangat layak 
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digunakan apabila modul mencapai tingkat kelayakan sebesar 81%-100%. Berikut 

analisis kelayakan modul berdasarkan data hasil penilaian dari ahli media, ahli 

materi, guru, dan uji coba terhadap siswa kelas VIII SMP.  

 Berikut tabel skor rata-rata peraspek kelayakan berdasarkan penialain oleh 

ahli media, ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan siswa. 

Tabel 4.25 Skor Rata-Rata Peraspek Kelayakan Berdasarkan Penilaian oleh 

Ahli Media, Ahli Materi, Guru Bahasa Indonesia, dan Siswa.  

No Aspek Penilaian Rata-Rata 

Skor 

Kategori Tingkat 

Kelayakan 

1. Kelayakan Penyajian 4,31 86,2% Sangat Layak 

2. Kelayakan Kegrafikan 4,43 88,6% Sangat Layak 

3. Kelayakan Isi 4,35 87% Sangat Layak 

4. Kelayakan 

Kebahasaan 

4,28 85,6% Sangat Layak 

5. Penerapan Model 

Experiential Learning 

Pada Modul 

4,42 88,4% Sangat Layak 

 

1) Analisis Kelayakan Penyajian 

Analisis kelayakan penyajian dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan modul yang dikembangkan. Berdasarkan penilaian akhir secara 

keseluruhan dari ahli media, guru bahasa Indonesia, dan uji coba terhadap siswa, 

rata-rata skor kelayakan penyajian sebesar 4,31 dengan persentase 86,2% 

berkategori “Sangat Layak”. Dapat disimpulkan, dari segi aspek kelayakan 

penyajian modul ini dinyatakan sangat layak digunakan siswa kelas VIII SMP. 

2) Analisis Kelayakan Kegrafikan 

Analisis kelayakan kegrafikan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan modul yang dikembangkan. Berdasarkan penilaian akhir secara 

keseluruhan dari ahli media, guru bahasa Indonesia, dan uji coba terhadap siswa, 
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rata-rata skor kelayakan kegrafikan sebesar 4,43 dengan persentase 88,6% 

berkategori “Sangat Layak”.  Dapat disimpulkan, dari segi aspek kelayakan 

kegrafikan modul ini dinyatakan sangat layak digunakan siswa kelas VIII SMP. 

3) Analisis Kelayakan Isi 

Analisis kelayakan isi dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

modul yang dikembangkan. Berdasarkan penilaian akhir secara keseluruhan dari 

ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan uji coba terhadap siswa, rata-rata skor 

kelayakan isi sebesar 4,35 dengan persentase 87% berkategori “Sangat Layak”. 

Dapat disimpulkan, dari segi aspek kelayakan isi modul ini dinyatakan sangat 

layak digunakan siswa kelas VIII SMP. 

4) Analisis Kelayakan Kebahasaan 

Analisis kelayakan kebahasaan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan modul yang dikembangkan. Berdasarkan penilaian akhir secara 

keseluruhan dari ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan uji coba terhadap siswa, 

rata-rata skor kelayakan kebahasaan sebesar 4,28 dengan persentase 85,6% 

berkategori “Sangat Layak”. Dapat disimpulkan, dari segi aspek kelayakan 

kebahasaan modul ini dinyatakan sangat layak digunakan siswa kelas VIII SMP. 

5) Analisis Kelayakan Penerapan Model Experiential Learning Pada 

Modul  

Analisis penerapan model experiential learning pada modul dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan modul yang dikembangkan. Berdasarkan 

penilaian akhir secara keseluruhan dari ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan uji 

coba terhadap siswa, rata-rata skor kelayakan penerapan model experiential 

learning pada modul sebesar 4,42 dengan persentase 88,4% berkategori “Sangat 
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Layak”. Dapat disimpulkan, dari segi aspek kelayakan penerapan model 

experienyial learning modul ini dinyatakan sangat layak digunakan siswa kelas 

VIII SMP. 


