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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian pengembangan modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning ini termasuk ke dalam jenis penelitian Research and 

Development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan, yaitu “metode penelitian yang digunakan  

untuk menghasilkan produk tertentu” (Sugiyono, 2010: 407). Penelitian ini 

tergolong penelitian pengembangan suatu produk pendidikan, sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Borg dan Gall (Setyosari, 2015: 276) 

“Penelitian pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan menvalidasi produk pendidikan.” 

 Pada pengembangan ini, langkah yang ditempuh dalam penelitian, yaitu 

identifikasi kebutuhan, eksplorasi kebutuhan, produksi bahan ajar, validasi oleh 

ahli media, ahli materi, dan guru, revisi bahan ajar, dan uji coba bahan ajar. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran menulis 

puisi berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP.  

3.2 Prosedur Pengembangan 

 Pengembangan bahan ajar yang dilakukan dalam penelitian ini nantinya 

akan menghasilkan sebuah produk berupa modul pembelajaran menulis puisi 

berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP dengan tujuan dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis puisi dan melatih siswa 

belajar secara mandiri. Prosedur pengembangan pada penelitian ini menggunakan 
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rancangan penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall, merupakan model 

prosedural deskriptif dalam penelitian pengembangan. Berikut prosedur 

rancangan penelitian dan pengembangan Borg dan Gall: (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi awal; (2) perencanaan; (3) pengembangan format produk 

awal; (4) uji coba produk; (5) revisi produk; (6) uji coba lapangan; (7) revisi 

produk; (8) uji lapangan; (9) revisi produk akhir; (10) desminasi dan implementasi 

(Setyosari, 2015: 292).  

 Pada penelitian dan pengembangan ini, peneliti membatasi langkah-

langkah pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan peneliti dalam 

mengembangkan produk. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Borg dan Gall bahwasannya penelitian dan pengembangan dilakukan untuk 

mengembangkan dan menvalidasi produk penelitian, sehingga dimungkinkan 

membatasi langkah-langkah penelitian dan pengembangan pada produk sampai 

pada tahap uji coba skala kecil. Berikut langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan Borg dan Gall yang peneliti gunakan: (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi awal; (2) perencanaan; (3) pengembangan format produk; 

(4) uji coba skala kecil; dan (5) revisi akhir dan penyempurnaan produk. 

Tahap-tahap tersebut akan digunakan sebagai langkah-langkah penting 

dalam pengembangan produk berupa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP. Berikut penjelasan terhadap 

tahap-tahap yang akan dilalui peneliti.  

(1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal 

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

mengumpulkan informasi, mengidentifikasi kebutuhan, dan eksplorasi terhadap 
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kebutuhan bahan ajar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data awal secara 

detail, selanjutnya akan digunakan dalam proses pengembangan modul 

pembelajaran. Pengumpulan informasi, indentifikasi kebutuhan, dan eksplorasi 

terhadap kebutuhan bahan ajar ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, 

melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran  bahasa Indonesia terkait 

kegiatan belajar mengajar menulis puisi di kelas, kemampuan siswa kelas VIII 

dalam memahami materi menulis puisi, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

saat menulis puisi, kelengkapan materi dalam bahan ajar, penilaian guru terhadap 

materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar yang digunakan, dan bahan 

ajar pendukung yang diperlukan. Kedua, peneliti juga melakukan studi literatur 

terhadap bahan ajar bahasa Indonesia yang digunakan oleh guru maupun peserta 

didik. Dalam kegiatan ini peneliti menelaah bagian-bagian yang terdapat dalam 

bahan ajar. Di antaranya, keruntutan materi, kedalaman materi, dan kelengkapan 

materi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi menulis puisi. 

Terakhir, pengumpulan informasi, identifikasi kebutuhan, dan eksplorasi 

kebutuhan terhadap bahan ajar dilakukan melalui pengisian angket oleh kelas VIII 

sebagai sampel penelitian untuk mengetahui kemampuan awal menulis siswa, 

persepsi siswa terhadap media pembelajaran, dan kebutuhan siswa atas bahan ajar 

tambahan.  

Selanjutnya, informasi atau data yang didapatkan akan menjadi langkah 

awal bagi peneliti dalam proses perencanaan dan pengembangan produk berupa 

modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential learning untuk siswa 

Kelas VIII SMP.  
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(2) Perencanaan 

Setelah mendapatkan informasi kebutuhan akan media pemelajaran 

berasal dari studi pendahuluan sebagai langkah awal, selanjutnya peneliti 

melakukan perencanaan pembuatan modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

perencanaan pengembangan produk, di antaranya merumuskan tujuan 

pembelajaran, pemilihan bahan, pembuatan kerangka modul, dan pengumpulan 

bahan.  

(3) Pengembangan Format Produk 

Langkah awal dalam produksi media pembelajaran berupa penyusunan 

modul adalah mengumpulkan semua referensi yang berkaitan dengan materi 

menulis puisi, ilustrasi, dan gambar yang dibutuhkan dalam pengembangan. 

Setelah referensi terkumpul, langkah selanjutnya menyusun modul berdasarkan 

kerangka yang telah dibuat. 

Sebelum diserahkan kepada ahli media dan ahli materi untuk dinilai dan 

divalidasi, dilakukan pengecekan secara mandiri oleh peneliti. Pengecekan 

dilakukan dengan terlebih dahulu  mengecek kelengkapan isi, dimulai dari kata 

pengantar, daftar isi, materi, dan sebagainya. Selanjutnya, pengecekan 

kekomunikatifan dan kefektifan penggunaan bahasa, pengecekan desain dan 

format modul, dan pengecekan ketepatan contoh dan ilustrasi. Setelah pengecekan 

selesai dilakukan, selanjutnya peneliti berkonsultasi kepada dosen pembimbing 

sebelum dinilai dan divalidasi. 
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a) Penilaian Produk 

Setelah dilakukan pengecekan dan revisi secara mandiri dan pengecekan 

oleh dosen pembimbing, Langkah selanjutnya, penilaian produk oleh ahli media 

dan ahli materi. Penilaian yang dilakukan berfungsi sebagai langkah lanjutan bagi 

peneliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk.  Setelah penilaian dan 

validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, penilaian dilanjutkan pada 

guru bahasa Indonesia.  

b) Revisi Produk 

Setelah produk dinilai, diberi komentar dan saran, selanjutnya dilakukan 

revisi produk oleh peneliti. Produk ini direvisi berdasarkan penilaian, komentar, 

dan saran yang diberikan oleh ahli media dan ahli materi. Revisi dilakukan untuk 

menghasilkan produk yang benar-benar relevan, efektif, efisien, dan kreatif sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

Setelah produk direvisi, selanjutnya produk kembali dinilai. Penilaian 

dilakukan minimal dua kali untuk mengetahui nilai dan kelayakan produk baik 

sebelum dan setelah direvisi. Setelah dinyatakan layak, pengembangan akan 

dilanjutkan pada langkah berikutnya. 

c) Penilaian Produk Oleh Guru Bahasa Indonesia 

Setelah dilakukan penilaian dan validasi ahli media dan ahli materi, 

selanjutnya produk dinilai kelayakannya oleh guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur relevansi modul dengan 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, penilaian ini dilakukan sebagai landasan bagi 

peneliti dalam pemnyempurnakan produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  
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(4) Uji Coba Skala Kecil 

Setelah modul dinilai dan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan 

guru, selanjutnya modul diujicobakan kepada siswa. Uji coba dilakukan dalam 

skala kecil secara terbatas. Tujuan dari uji coba ini, yaitu untuk mendapatkan 

informasi kelayakan modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential 

learning untuk siswa kelas VIII SMP berdasarkan respon siswa. 

(5) Revisi Akhir dan Penyempurnaan Produk  

Dilakukan revisi akhir berdasarkan respon dari uji coba yang diberikan 

siswa untuk menghasilkan produk akhir berupa modul pembelajaran menulis puisi  

berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP sebagai bahan ajar 

menulis puisi di sekolah. 
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Gambar 3.1 Skema Pengembangan Modul Menulis Puisi   

                    Berbasis Experiential Learning Untuk Siswa 

                    Kelas VIII SMP 
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3.3 Subjek Penelitian 

     Subjek dalam penelitian pengembangan ini adalah modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP yang 

dikembangkan oleh peneliti. Modul pembelajaran ini nantinya akan dinilai dan 

divalidasi oleh ahli media,ahli materi, dan guru. Selain itu, untuk mengetahui 

kelayakan modul juga akan dinilai melalui uji coba terhadap siswa.  

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan 

peneliti. Data dibagi menjadi dua, yaitu data sebelum pembuatan modul 

pembelajaran dan data setelah dibuat modul pembelajaran. Data yang diperoleh 

sebelum pembuatan modul pembelajaran, di antarnya (1) data dari guru berupa 

hasil wawancara mengenai kegiatan belajar menulis puisi di kelas, kendala yang 

sangat terlihat dari hasil akhir setelah pembelajaran menulis puisi berupa puisi 

hasil karya siswa, dan persepsi guru terhadap buku teks pelajaran bahasa 

Indonesia yang digunakan di sekolah, (2) data dari siswa, hasil pengisian angket 

berupa pengalaman awal siswa menulis puisi, kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa saat menulis puisi, kebutuhan siswa terhadap bahan ajar tambahan, dan 

persepsi siswa terhadap bahan ajar yang disediakan sekolah, dan (3)  data  berupa 

hasil dari telaah buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah. 

Telaah yang dilakukan terhadap buku teks pelajaran berupa kedalaman materi, 

keruntutan materi, dan ketepatan contoh yang diberikan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi menulis puisi. 

Selanjutnya, data setelah pembuatan modul berupa penilaian modul 

pembelajaran dari ahli media, ahli materi, dan guru. Lalu, data diperoleh dari 
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respon siswa terhadap modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential 

learning untuk siswa kelas VIII SMP. 

Data yang diperoleh didapat dari beberapa sumber data, di antaranya  ahli 

media, ahli materi, guru bahasa Indonesia, siswakelas VIII SMP, dan buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

   Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa data kuantitatif. 

Data diperoleh dari lembar angket siswa, lembar wawancara terhadap guru bahasa 

Indonesia, lembar penilaian dan validasi oleh ahli media dan ahli materi, lembar 

penilaian dan validasi oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, lembar respon 

siswa terhadap modul, dan lembar telaah buku teks pelajaran bahasa Indonesia 

yang digunakan.  

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada skala 

Guttman dan skala Linkert. Angket pengalaman awal menulis puisi dan persepsi 

siswa terhadap bahan ajar yang digunakan di sekolah menggunakan skala 

Guttman. Skala Guttman ini digolongkan sebagai skala dimensi tunggal. Skala ini 

bermaksud menetapkan apakah sikap yang sedang diselidiki itu benar-benar 

hanya menyangkut satu dimensi saja. “Penggunaan skala ini menyediakan dua 

jawaban, “ya dan tidak” sebagai jawaban pasti” (Masruroh,2015: 48). Pada skala 

ini hanya ada interval yaitu “setuju dan tidak setuju.” Dengan skor 1 untuk 

jawaban “ya” sebagai skor tertinggi dan “tidak” dengan skor 0 untuk skor 

terendah.  

Selanjutnya skala Linkert digunakan saat penilaian produk oleh ahli media, 

ahli materi, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan siswa. Penggunaan skala 
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Linkert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.  

         Dalam skala Linkert, untuk menentukan skor atau nilai terhadap 

suatu pernyataan yang diajukan kepada responden, biasanya yang 

menunjukkan kecenderungan positif, misalnya sangat setuju (SS) 

diberi skor 5, Setuju (S) skor 4, ragu-ragu (R), tidak setuju  (TS) skor 

2, dan sangat tidak setuju (STS) skor 1. Dari pernyataan tersebut 

selautnya dijumlahkan dalam bentuk angka (Setyosari, 2015: 234). 

 

       Sebagai penyesuaian, 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. 

3.6 Uji Validasi Instrumen 

     Sebelum digunakan untuk menguji kualitas produk, instrumen terlebih 

dahulu diuji validitasnya. Pengujian dilakukan agar instrumen dapat mengukur 

aspek-aspek yang hendak diukur. Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Frankel, dkk., “Validitas isi menunjuk 

pada sejauh mana instrumen tersebut menggambarkan atau mencerminkan isi 

yang dikehendaki” (Setyosari, 2015: 244).  

Validitas isi dilakukan dengan mencocokan kisi-kisi instrumen dengan 

instrumen pengumpulan data yang digunakan di lapangan, dalam penelitian ini 

validitas dilakukan oleh para ahli. Berikut kisi-kisi instrumen untuk penilaian 

produk. 
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Tabel  3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian oleh Ahli Media, Ahli Materi, dan 

Guru Terhadap Modul Pembelajaran Menulis Puisi Berbasis Experiential 

Learning Untuk Siswa Kelas VIII SMP 

 

No Kriteria Cakupan Indikator Penilaian 

1. Kelayakan penyajian Kejelasan tujuan 

(indikator) yang ingin 

dicapai, urutan sajian, 

pemberian motivasi 

(daya tarik), interaksi 

(pemberian stimulus 

dan respon), dan 

kelengkapan 

informasi 

Kelengkapan tujuan 

pembelajaran 

Keruntutan penyajian 

Konsistensi sitematika 

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 pusis 

berdasarkan pengalaman 

Penyajian contoh dan 

ilustrasi mempermudah 

pemahaman siswa 

Proporsi gambar dan teks 

tepat 

2. Kelayakan kegrafikan 

 

Penggunaan font 

(jenis huruf), layout, 

(tata letak), ilustrasi, 

gambar, dan foto, dan 

desain tampilan 
 

Kemenarikan sampul 

Huruf yang digunakan 

sesuai dan mudah 

dipahami siswa 

Kesesuaian komposisi 

warna, gambar, dan 

ilustrasi 

3. Kelayakan Isi Kesesuaian dengan 

SK dan KD, 

kesesuaian dengan 

perkembangan anak, 

kesesuaian dengan 

kebutuhan bahan 

ajar, kebenaran 

subtansi materi 

pembelajaran,  

Kedalaman materi 

Keruntutan materi 

Keseimbangan dalam 

penyebaran materi 

Keakuratan fakta dan 

konsep 

Kesesuaian ilustrasi, 

contoh, dan gambar 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Respon Siswa Terhadap Modul Pembelajaran 

Menulis Puisi Berbasis Experiential Learning Untuk Siswa Kelas VIII SMP 

No Kriteria Indikator Respon Siswa 

1. Kelayakan Penyajian (1) Penyajian materi berpusat pada siswa. 

(2) Terdapat contoh dan ilustrasi dalam modul yang 

mudah saya pahami. 

(3) Modul yang disediakan sesuai dengan 

pemahaman saya. 

(4) Penyajian materi pada modul mendorong 

motivasi dan semangat saya untuk belajar. 

(5) Tujuan pembelajaran telah disampaikan pada 

setiap Bab. 

2.   Kelayakan Kegrafikan (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. 

No Kriteria Cakupan Indikator Penilaian 

  manfaat untuk 

menambah wawasan, 

dan kesesuaian 

dengan nilai moral 

dan sosial 

Kesesuaian dengan teori 

menulis puisi 

4. 

 

 

 

Kelayakan bahasa Keterbacaan, 

kejelasan informasi, 

kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar, 

pemanfaatan bahasa 

secara efektif dan 

efisien 

Kesesuaian bahasa 

dengan perkembangan 

kognitif siswa 

Ketepatan penggunaan 

kata dan ejaan 

Bahasa komunikatif  

Istilah yang digunakan 

tepat 

5.  Penerapan Model 

Expriential Learning 

Pada Modul 

Keseuaian materi. 

Langkah-langkah, 

dan penerapan 

Kesesuaian materi dengan 

model experiential 

learning 

Kesesuaian langkah-

langkah menulis puisi 

dengan model 

experiential learning 

Kesesuaian penerapan ` 

dengan perkembangan 

kognitif siswa 
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3.7 Analisis Data 

Pada analisis data terdapat empat hal yang harus dianalisis, yaitu buku teks 

pelajaran bahasa Indonesia, lembar angket siswa, wawancara guru, analisis 

penilaian produk oleh ahli media, ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan uji coba 

terhadap siswa. Adapun langkah analisis akan dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Analisis Buku Teks Pelajaran 

Analisis data dari buku teks adalah dengan mereduksi data. Data diuraikan  

dalam bentuk uraian, direduksi, dipilih hal-hal pokok, untuk selanjutnya 

difokuskan kepada hal-hal penting. Dalam penelitian ini, data yang direduksi lebih 

difokuskan kepada pembelajaran menulis puisi dalam buku teks bahasa Indonesia. 

No Kriteria Indikator Respon Siswa 

3. Kelayakan Isi (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 mempermudah saya 

memahami puisi. 

(5) Setiap penugasan mudah saya pahami. 

 

4. Kelayakan Bahasa (1) Bahasa yang digunakan mudah saya pahami 

(2) Bahasa yang digunakan komunikatif 

(3) Bahasa yang digunakan sederhana dan tidak 

sulit saya pahami 

 

 

 

5. Kelayakan Penerapan 

Model Experiential 

Learning pada Modul 

(1) Materi memudahkan saya menulis berdasarkan 

pengalaman. 

(2) Saya dapat menerapkan langkah-langkah yang 

disediakan pada modul 

(3) Materi menulis puisi dalam modul mudah sata 

pahami 
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(2) Analisis Lembar Angket Siswa 

Dari lembar angket siswa, akan didapat data berupa pernyataan. Langkah 

awal dalam analisis ini, yaitu mengubah skor dari tiap pernyataan dengan kriteria 

skor yang telah ditentukan. 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Berdasarkan Pengisian Angket Siswa  

 Setuju (Ya) 1 

Tidak Setuju (Tidak) 0 

 

Selanjutnya menjumlah skor dari setiap pernyataan, lalu menghitung skor 

total rata-rata dari setiap komponen dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

�̅� =
∑ 𝑥

n
 

Keterangan: 

�̅�     = skor rata-rata 

∑ 𝑥 = jumlah skor 

𝑛   = jumlah subjek penelitian 

 

Selanjutnya, skor rata-rata dijadikan dalam bentuk persentase 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

P =
𝑓

𝑛
 

 

Keterangan: 

P= Persentase 

𝑓= Skor yang diperoleh 

𝑛 = Skor Keseluruhan 
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          Langkah terakhir yaitu mengubah skor rata-rata menjadi nilai 

dengan kategori. Perkategori yang ditentukan berdasarkan tiap pertanyaan 

maupun pernyataan dalam angket yang telah diisi siswa.  

(3) Analisis Wawancara Guru 

Data yang diperoleh dari guru berupa kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas, kemampuan menulis puisi siswa, dan persepsi guru 

terhadap bahan ajar yang digunakan di kelas. Data yang telah diperoleh 

akan direduksi dan dipilih hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar di kelas dengan materi pokok menulis puisi. 

(4) Analisis Penilaian Produk dari Ahli Media, Ahli Materi, guru, dan siswa.  

(a) Data kuantitatif dari skala Linkert pada lembar penilaian ahli media, 

ahli materi, guru bahasa Indonesia, dan siswa diubah menjadi data 

kualitatif.  

(b) Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh akan sajikan dalam bentuk 

tabel dari setiap komponen. 

(c) Menghitung skor total rata-rata dari setiap komponen ke dalam rumus: 

�̅� =
∑ 𝑥

n
 

�̅�     = skor rata-rata 

∑ 𝑥 = jumlah skor 

𝑛   = jumlah subjek penelitian 

Selanjutnya, merubah skor dalam bentuk persentase. 

P =
𝑓

𝑛
 

 

Keterangan: 
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P= Persentase 

𝑓= Skor yang diperoleh 

𝑛 = Skor Keseluruhan 

(d) Mengubah skor rata-rata menjadi nilai dalam kategori. Jadi, hasil akhir 

tidak lagi berupa data kuantitatif, tetapi dalam bentuk kualitatif dengan 

kategori.  

(e) Konversi data kuantitatif menjadi data kualitatif menggunakan teori 

Sukardjo (dalam Masruroh, 2015: 50). 

Tabel 3.4 Tabel Konversi Data Kuantitatif Berdasarkan Teori Sukardjo 

Nilai Rentang Skor Persentase Data Kualitatif 

A �̅�  ˃ 4,2 81%-100% Sangat Layak 

B 3,4 ˂ �̅�  ≤ 4,2 61%-80% Layak 

C 2,6 ˂ �̅�  ≤ 3,4 41%-60% Cukup Layak 

D 1,8 ˂ �̅�  ≤ 2,6 21%-40% Kurang Layak 

E ≤1,8 0%-20% Tidak Layak 

 

Berikut tabel interpretasi kriteria penilaian  hasil dari validator dan guru 

serta respon siswa. 

Tabel 3.5 Interpretasi Kriteria Penilaian Hasil dari Validator dan Guru  

 

No Kategori Penilaian Interpretasi 

1. Sangat Layak Ahli media, ahli materi, dan guru menyatakan 

bahwa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

Experiential Learning sangat layak sebagai bahan 

ajar mandiri untuk siswa Kelas VIII SMP 

2. Layak Ahli media, ahli materi, dan guru menyatakan 

bahwa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

Experiential Learning layak sebagai bahan ajar 

mandiri untuk siswa Kelas VIII SMP 

3. Cukup Layak Ahli media, ahli materi, dan guru menyatakan  
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Tabel 3.6 Interpretasi Kriteria Respon Siswa Terhadap Modul Pembelajaran 

Menulis Puisi Berbasis Experiential Learning untuk Siswa Kelas VIII SMP 

No Kategori Penilaian Interpretasi 

1. Sangat Layak Siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis Experiential Learning 

sangat layak sebagai bahan ajar mandiri untuk 

mereka. 

2. Layak Siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis Experiential Learning 

layak sebagai bahan ajar mandiri untuk mereka. 

3. Cukup Layak Siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis Experiential Learning 

cukup layak sebagai bahan ajar mandiri untuk 

mereka. 

4. Kurang Layak Siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis experiential learning 

kurang layak sebagai bahan ajar mandiri untuk 

mereka. 

5. Tidak Layak Siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran 

menulis puisi berbasis Experiential Learning 

tidak layak sebagai bahan ajar mandiri untuk 

mereka. 

 

       Pada penelitian ini, nilai kelayakan ditentukan dengan nilai minimun “C” 

dengan kategori “cukup”. Jadi, jika hasil respon siswa dan penilaian oleh ahli 

No Kategori Penilaian Interpretasi 

  bahwa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

Experiential Learning cukup layak sebagai bahan 

ajar mandiri untuk siswa Kelas VIII SMP 

4. Kurang Layak Ahli media, ahli materi, dan guru menyatakan 

bahwa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning kurang layak sebagai bahan 

ajar mandiri untuk siswa kelas VIII SMP 

5. Tidak Layak Ahli media, ahli materi, dan guru menyatakan 

bahwa modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

Experiential Learning tidak layak sebagai bahan 

ajar mandiri untuk siswa Kelas VIII SMP 
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media, ahli materi, guru, dan uji coba terhadap siswa  skor rata-ratanya 

memperoleh nilai “C”, pengembangan modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP ini dianggap “layak 

digunakan”.  


