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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah research and development 

menurut Borg dan Gall (1987) penelitian dan pengembangan (research and 

development) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan 

atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran. Gays (1981) menyatakan tujuan utama penelitian dan pengembangan 

dalam pendidikan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk 

mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan disekolah-sekolah. 

Produk yang dihasilkan mencakup materi pelatihan guru, materi ajar, seperangkat 

tujuan perilaku, materi media dan sistem manajemen. 

Menurut Benny (2009: 128—132) salah satu model desain pembelajaran yang 

sifatnya lebih umum adalah model ADDIE. ADDIE dikembangkan pada tahun 1990-

-an oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman 

dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, 

dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.  Menurut Branch (2009: 2) 

ADDIE merupakan akronim dari analysis, design, development, implementation, 

evaluation. Hal ini dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 3.1. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Tahap Analisis (Analysis) 

Menurut Prawiradilaga (2012, 204) analisis dapat ditafsirkan sebagai analisis 

kebutuhan untuk organisasi, pembelajaran/pelatihan. Analisis juga dapat digunakan 

untuk mengkaji materi ajar, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

pelajaran, selain itu analisis dapat mengetahui analisis tugas mengetahui kemampuan 

prasyarat peserta didik. Sedangkan menurut Sugiyono (2016, 38) analisis merupakan 

kegiatan untuk menemukan produk apa yang perlu dikembangkan terhadap situasi 

kerja dan lingkungan yang dianalisis. 

Pada penelitian pengembangan analisis dapat mencakup analisis kebutuhan 

siswa, analisis materi, serta analisis sasaran. Mengacu pada Asyhar (2012:95) analisis 

dilakukan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kesenjangan yang terjadi 

di lapangan dengan keadaan yang diharapkan seharusnya akan terjadi. Tahap analisis 

 

Analysis 

Implementation Design 

Development 

Evaluation 

Gambar 3. 1. Model Pengembangan ADDIE (Sugiyono, 2016:39) 
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dilakukan dengan menyebarkan angket analisis kebutuhan terhadap subjek yang akan 

dianalisa. Berdasarkan angket yang telah disebarkan akan diketahui kesenjangan yang 

terjadi dan diberikan solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 

3.2.2 Tahap desain  

Tahap desain merupakan kegiatan perancangan produk berdasarkan pada 

analisis yang telah dilakukan. Menurut Prawiradilaga (2012, 204) rincian dalam 

kegiatan desain meliputi: 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis tugas. 

2. Menentukan strategi atau mengolah materi dan penyajian materi, teknik, 

metode dan bentuk. 

3. Membuat desain program atau produk atau memodifikasi pembelajaran yang 

ada. 

4. Menyusun penilaian belajar yang sesuai untuk tujuan pembelajaran. 

Tahap desain juga terdiri dari penentuan jadwal pelaksanaan dari kegiatan 

yang telah dijabarkan sebelumnya. Waktu yang diperlukan dalam pembuatan produk 

yang akan dikembangkan lebih kurang selama empat bulan. Selain waktu juga akan 

ditentukan tim yang terdiri dari validator media dan materi sebagai seorang yang 

dianggap cakap untuk memberikan saran pengembangan media serta subjek ujicoba 

untuk menguji kelayakan media yang dikembangkan. 

Spesifikasi produk yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut: 

a. Tampilan e-book menggunakan resolusi 854 x 480 pixel dengan tampilan 

landscape pada layar smartphone 
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b. Kecepatan frame 22 layar perdetik 

c. Format program dalam bentuk .Apk (Application Package File) yang dapat 

digunakan smartphone berbasis android yang telah terinstal adobe air 

d. Minimal memory tersisa untuk penginstalan aplikasi adalah 100 MB 

e. Jenis font arial dengan ukuran: 12, 24, 28. 

f. Minimal android 4.0 atau diatasnya. 

g. E-book memiliki fitur hyperlink, pencarian dan dilengkapi dengan kuis sebagai 

latihan untuk menguasai materi.  

Pada tahap desain juga dibuat rancangan pengembangan media yang akan 

dilakukan, berikut adalah rancangannya: 
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Gambar 3.2. Skema rancang media 
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3.2.3 Tahap Pengembangan (Development)   

Menurut Prawiradilaga (2012:205) pada proses pengembangan (development) 

dsiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan ujicoba. Persiapan tersebut terdiri 

dari menyiapkan prototipe program atau produk yang akan digunakan, menyusun 

pola evaluasi baik evaluasi lapangan maupun evaluasi lapangan utama atau 

implementasi. Menurut Bilfaqih dan Qomarudin  (2015:10) development merupakan 

tahap kelanjutan dari desain. Pada tahap ini dilakukan penelitian dan penyusunan 

materi sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada tahap analisis. 

Tahap pengembangan merupakan langkah untuk menyediakan perangkat yang 

mendukung pelaksanaan tahap implementasi.   

3.2.4 Tahap Implementasi  

Implementasi merupakan tahap ujicoba yang dilaksanakan setelah proses 

pengembangan selesai. Pada tahapan ini produk yang berupa media pembelajaran 

diperkenalkan kepada pemakai produk yang dalam hal ini dapat merupakan pendidik 

maupun peserta didik dan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Mulyatiningsih 

(2012:6) menjelaskan setelah ujicoba kemudian dilakukan evaluasi awal untuk 

memberi umpan balik pada penerapan model atau metode berikutnya. 

3.2.5 Tahap Evaluasi  

Nasution (2011:80) menyatakan evaluasi merupakan syarat mutlak untuk 

perbaikan evaluasi juga merupakan suatu usaha untuk membuktikan keunggulan 

suatu metode sehingga dapat disebarkan seluas-luasnya dan dikembangkan 

seterusnya. Tahap evaluasi mampu menunjukkan seberapa jauh produk memberi 
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pengaruh pada hasil yang diharapkan dari pengembangan produk. Menurut Susanto  

(2013:5) evaluasi dapat dijadikan sebagai feedback atau tindak lanjut untuk membuat 

pertimbangan seberapa efektif suatu program memenuhi kebutuhan siswa. 

Selanjutnya Menurut Scriven (1967: 39-83) pengujian/evaluasi memiliki dua bentuk. 

Pertama adalah evaluasi formatif yang dilakukan oleh pengembang ketika 

mengembangkan produk yang berfungsi untuk meningkatkan keefektifan produk. 

Kedua adalah evaluasi summative yang dilakukan untuk membandingkan kelayakan 

produk dengan produk lainnya. 

3.3 Ujicoba Produk  

3.3.1 Desain Ujicoba 

Menurut Sugiyono (2016:451) tahap pengujian merupakan tahap untuk 

menguji rancangan produk atau produk yang telah dikembangkan. Selanjutnya Borg 

dan Gall (2007:569) menyatakan bahwa pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

produk hingga ditemukan kriteria yang efektif, atau memiliki kualitas dan standar 

yang sebanding. Dalam penelitian dan pengembangan ujicoba terbagi menjadi dua 

tahap yaitu tahap pengujian internal dan tahap pengujian eksternal.  

Menurut Sugiyono (2016:451) Pengujian internal pada umumnya didasarkan 

pada pendapat dan penilaian ahli (expert) serta praktisi sedangkan pengujian eksternal 

dilakukan dengan pengujian lapangan (field testing). Secara ringkas dapat dikatakan 

bahwa uji lapangan dibagi atas (preliminary field testing) uji lapangan pendahuluan, 

(main field testing) uji lapangan utama, dan (operational field testing) uji lapangan 

operasional (Borg dan Gall, 1983: 776). 
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Sugiyono (2016:456) menyatakan proses pengujian melibatkan subjek 

penelitian, bisa guru, kepala sekolah, pengawas, karyawan, siswa, mahasiswa, peserta 

latihan, masyarakat. Mereka akan merasakan bagaimana produk itu digunakan, oleh 

karena itu perlu juga diteliti tentang bagaimana respon dan motivasi peserta dalam 

menggunakan produk tersebut. Merujuk pada pendapat ini, pengujian akan dilakukan 

dengan pengujian internal berdasarkan penilaian ahli yang terdiri atas validator media 

dan validator materi. Serta dilakukan pengujian eksternal berupa persepsi yang 

didapat dari mahasiswa sebagai subjek ujicoba.  

3.3.2 Subjek Ujicoba 

Pemilihan subjek ujicoba dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sample. Menurut Arikunto (2013:183) purposive sample (sample 

bertujuan) dilakukan bukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan strata, acak, 

atau perdaerah tetapi dilakukan dengan berdasarkan tujuan tertentu dan syarat-syarat 

tertentu. menurut Arikunto pengambilan sampel dengan teknik ini bertujuan cukup 

baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili 

populasi. Dalam penelitian ini syarat pengambilan sampel adalah subjek harus 

merupakan mahasiswa pendidikan biologi UNJA angkatan 2016 yang telah 

mengontrak mata kuliah struktur tumbuhan dan memiliki smartphone.  

Setelah subjek ujicoba ditentukan selanjutnya adalah menentukan jumlah 

subjek ujicoba. Menurut Setyosari (2012:226)  jumlah subjek ujicoba kelompok kecil 

terdiri atas 6-8 subjek, sedangkan ujicoba lapangan utama melibatkan subjek dalam 

kelas yang lebih besar terdiri atas 15-30 subjek. Hal ini senada dengan yang telah 
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dikemukakan oleh Dick dan Carrey (2001:7) ujicoba kelompok kecil dilakukan 

dengan 6-8 orang siswa dan selanjutnya dilakukan ujicoba dengan jumlah yang lebih 

besar (meskipun terkadang dalam jumlah kecil). Mahasiswa yang terlibat pada 

penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah struktur 

tumbuhan sebanyak 32 orang sebagai subjek ujicoba.  

Dari 32 orang subjek ujicoba dibagi ke dalam subjek ujicoba kelompok kecil 

yang terdiri dari 8 orang dan kelompok besar yang terdiri dari 24 orang. Subjek pada 

kelompok kecil terdiri atas masing-masing dua orang dari kelas reguler a, reguler b, 

mandiri dan PGMIPAU, sedangkan pada kelompok besar terdiri dari enam orang dari 

masing-masing kelas.  

Menurut Sugiyono (2016: 493-494) kegiatan pengujian bersifat siklus, terlihat 

bahwa pengujian dilakukan berulangkali dengan jumlah sampel makin lama semakin 

meningkat. Siklus ini berulang hingga produk telah mencapai tujuan dan spesifikasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil ujicoba tidak sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan maka perlu dicari penyebabnya dan dijadikan sebagai dasar untuk 

merevisi produk yang telah diuji untuk selanjutnya diuji kembali. 

3.3.3 Jenis Data  

Jenis data yang diambil dalam penelitian pengembangan ini berupa data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa saran dan perbaikan dari hasil 

validasi ahli media dan ahli materi, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari data 

angket tim ahli dan mahasiswa mengenai persepsi terhadap penggunaan media yang 

dikembangkan.  
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3.3.4  Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan kuisioner dan angket. Menurut Gulo (2002:122) angket 

menggunakan pertanyaan yang disusun dalam kalimat tanya dan dilengkapi dengan 

opsi jawaban sedangkan kuisioner hanya berisi pertanyaan tanpa pilihan jawaban. 

Keunggulan yang dimiliki angket dan kuisioner adalah: 

1. Dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang 

menjadi sampel. 

2. Data yang dikumpulkan lebih mudah dianalisis karena pertanyaan yang diajukan 

kepada setiap responden sama. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada pengujian internal oleh ahli 

(expert) serta praktisi menggunakan angket dan kuisioner sedangkan pengujian 

eksternal dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket. Menurut 

Sugiyono (2016: 204-205) kemungkinan hasil pengujian adalah a) rancangan 

disetujui tanpa revisi, b) rancangan disetujui dengan revisi dan c) rancangan ditolak.  

Bila kesimpulan hasil pengujian menunjukkan produk telah sesuai spesifikasi maka 

produk bisa diproduksi secara massal dan semua orang yang berkepentingan dapat 

menggunakannya.  
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Kisi-kisi instrumen validasi ahli media dapat dilihat pada uraian Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kisi- kisi instrumen validasi desain ahli media 

Variabel Indikator Deskriptor Item 

Desain Media 

Pembelajaran 
 

Kualitas 

Tampilan 

1. Icon pintas 
2. Keselarasan Background  

3. Kepraktisan tampilan 

4. Layout media 

5. Ukuran dan jenis huruf 

6. Kualitas gambar dan 

ilustrasi 

7. Kesesuaian musik latar 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Kualitas Teknis 

 

 

1. Kreatifitas ide 

2. Kemudahan penggunaan 

3. Kegagalan aplikasi 

4. Kesesuaian fungsi tombol  

5. Feedback evaluasi 

8, 9, 10, 11, 12 

Keterlaksanaan 

1. Kemenarikan media 

2. Kegunaan media 
3. Penyajian materi 

4. Pesan media 

13, 14, 15, 16 

Diadaptasi dari Kustandi dan Sutjipto ( 2013:149) 

 Kisi-kisi instrumen validasi ahli materi dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Kisi- kisi instrumen validasi ahli materi 

Variabel Indikator Deskriptor Item 

Materi dalam media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

 

 

Kesesuaian 

 

1. Kesesuaian materi  

2. Susunan materi 

3. Kebutuhan bahan ajar 

4. Kebutuhan peserta didik  

1, 2, 3, 4, 5 

Ketepatan 

 

 

 

1. Kemudahan pemahaman 

2. Kesesuaian evaluasi 

3. Kebenaran substansi 

4. Kemampuan memotivasi 

6, 7, 8, 9, 10 

 

 

 Kelengkapan 1. Kelengkapan materi 
2. Keragaman bentuk 

evaluasi  

11, 12 

Diadaptasi dari Kustandi dan Sutjipto ( 2013:149) 
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 Kisi-kisi angket ujicoba terhadap produk media pembelajaran dapat dilihat 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kisi kisi Angket Persepsi Subjek Ujicoba 

Variabel Indikator Deskriptor Item 

Respons Mahasiswa 

 

Tampilan Media Kesesuaian Kombinasi 

Warna 

4 

Ukuran  dan jenis Huruf 3, 5 

Bahasa/narasi 14 

Kesesuaian Kesesuaian produk 

sebagai media 

pembelajaran 

2, 6 

Kesesuaian Ilustrasi 7 

Manfaat Latihan 13 

Kemandirian 12 

Praktis 9, 10, 11  

Motivasi Motivasi belajar 1,8 

Diadaptasi dari Kustandi dan Sutjipto ( 2013:149) 

3.3.5 Teknik analisis data 

Analisis data merupakan kelanjutan dari tahap pengumpulan data. Data 

kualitatif didapatkan dari saran dan komentar validator media dan materi akan diolah 

secara deskriptif dan digunakan sebagai acuan revisi media. Sedangkan data 

kuantitatif berupa skor penilaian terhadap media dengan menggunakan angket akan 

diolah menggunakan teknik uji rating scale untuk mengetahui kelayakan media.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang 

memiliki skala empat. Menurut Sugiyono (2016:165) setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif yang berupa kata kata.  

 

 

 

Analysis 

Implementation Design 

Development 

Evaluation 

Gambar 3. 1. Model Pengembangan ADDIE (Sugiyono, 2016:39) 
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Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberikan skor, 

seperti yang terlihat pada Tabel  3.4. 

Tabel 3.4 Bobot skor  instrumen jawaban 
Skala Nilai Instrumen Jawaban 

4 Sangat baik 

3 Baik 

2 Tidak baik 

1 Sangat tidak baik 

Diadaptasi dari  Sugiyono  (2016:166) 

Secara konstinum berdasarkan bobot yang ada dapat dibuat seperti: 

 

 

 

  

 

Keterangan: Kriteria Interpretasi Skor 

Angka 76 % - 100 % = Sangat baik 

Angka 51 % - 75 % = Baik 

Angka 26 %- 50 % = Tidak baik 

Angka 0 % - 25 % = Sangat tidak baik 

 

1. Analisis instrumen angket ahli media 

Untuk mengetahui tingkat validitas media data yang telah didapat dari 

responden terlebih dahulu ditabulasikan. Jumlah responden adalah satu orang ahli  

dengan jumlah deskriptor penilaian untuk validasi media adalah 16 butir pertanyaan, 

kategori penilaian maksimal 4 dan peniliaian minimal 1. Analisis perhitungannya 

menurut Sugiyono (2012:143)  adalah sebagai berikut: 

0 25% 50% 100% 75% 

Sangat Tidak baik Baik Tidak baik Sangat Baik 

0 1 2 4 3 

STB TB B SB 
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Skor terendah: =  kriterium minimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 1 x 16 x 1 = 16 

Skor tertinggi: = kriterium maksimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 4 x 16 x 1 = 64 

Jarak interval: 
=  

skor tertinggi - skor terendah

kategori penilaian
  

=  
64-16

4
 = 12 

Setelah jarak interval diketahui rentang nilai tingkat validitas media dapat 

ditentukan seperti terlihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tabel validitas media 

No Skala Nilai Skor Instrumen Jawaban 

1 4 52-64 Sangat baik 

2 3 40-51,9 Baik 

3 2 28-39,9 Tidak baik 

4 1 16-27,9 Sangat tidak baik 

Diadaptasi dari  Riduwan  (2010:41) 

  Media dikatakan valid apabila memperoleh nilai 4 (skor 52-64)  atau nilai 3 

(skor 40 - 51,9) yang berada pada kategori sangat baik atau baik. Kemudian apabila 

skor yang diperoleh adalah 28-39,9 atau 16-27,9 maka dapat dikategorikan media 

tidak baik atau sangat tidak baik. Dengan kata lain media memiliki suatu kelemahan 

atau kekurangan sehingga perlu untuk direvisi. 

2. Analisis instrumen angket ahli materi 

Untuk mengetahui tingkat validitas materi pembelajaran, data yang telah 

didapat dari responden ditabulasikan. Jumlah  deskriptor penilaian untuk validasi 

materi adalah 12 butir pertanyaan, dengan kategori penilaian 4 dan jumlah responden 

adalah satu orang ahli, analisis perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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Skor terendah: = kriterium minimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 1 x 12 x 1 = 12 

Skor tertinggi: = kriterium maksimum xjumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 4 x 12 x 1 = 48 

Jarak interval: 
=  

skor tertinggi - skor terendah

kategori penilaian
  

=  
48-12

4
 = 9 

Setelah jarak interval diketahui maka rentang nilai tingkat validitas materi 

dapat ditentukan seperti terlihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Tabel validitas materi 

No Skala Nilai Skor Instrumen Jawaban 

1 4 39-48 Sangat baik 

2 3 30-38.9 Baik 

3 2 21-29,9 Tidak baik 

4 1 12-20,9 Sangat tidak baik 

Diadaptasi dari  Riduwan  (2010:41) 

Materi dikatakan valid apabila memperoleh nilai 4 (skor 39-48)  atau nilai 3 

(skor 30-38.9) yang berada pada kategori sangat baik atau baik. Kemudian apabila 

skor yang diperoleh adalah 21-29,9 atau  12-20,9 dapat dikategorikan materi tidak 

baik atau sangat tidak baik. Dengan kata lain materi memiliki suatu kelemahan atau 

kekurangan sehingga perlu direvisi. 

3. Analisis respon subjek ujicoba 

Pengambilan data persepsi atau respon pada subjek ujicoba terdiri dari dosen, 

mahasiswa pada kelompok kecil, dan kelompok besar. Analisis perhitungannya 

adalah sebagi berikut: 
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a. Analisis respon pada dosen pendidikan biologi 

Pengambilan data persepsi atau respon dosen pendidikan biologi yang 

mengampu mata kuliah struktur tumbuhan dilakukan pada 2 orang responden. Angket 

yang digunakan adalah angket tertutup dengan menggunakan 17 butir pertanyaan 

yang masing-masing memiliki 4 opsi jawaban. Analisis perhitungannya adalah 

sebagai berikut:  

Skor terendah: = kriterium minimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 1 x 17 x 2= 34 

Skor tertinggi: = kriterium maksimum x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 4 x 17 x 2= 136 

Jarak interval: 
=  

skor tertinggi - skor terendah

kategori penilaian
  

=  
136 − 34

4
 = 25,5 

Setelah jarak interval diketahui, maka rentang nilai tingkat respon pada 

mahasiswa  dapat ditentukan seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 Kriteria ujicoba kelayakan media pada dosen mata kuliah struktur tumbuhan 

No Skala Nilai Skor Instrumen Jawaban 

1 4 110,5- 136 Sangat baik 

2 3 84,9-110,4 Baik 

3 2 59,3-84,8 Tidak baik 

4 1 33,7 – 59,2 Sangat tidak baik 

Diadaptasi dari  Riduwan  (2010:41) 

Pengambilan respon pada mahasiswa dilakukan pada kelompok kecil yang 

berjumlah 8 orang dan kelompok besar berjumlah 24 orang. Angket yang digunakan 

adalah angket tertutup dengan menggunakan 14 butir pertanyaan yang masing-masing 

memiliki 4 opsi jawaban. Analisis perhitungannya adalah sebagai berikut:  
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b. Analisis respon pada kelompok besar  

Skor terendah: = kriterium minimum x jumlah pertanyaan x jumlah 

responden 

= 1 x 14 x 24 = 336 

Skor tertinggi: = kriterium maksimumxjumlah pertanyaanx jumlah responden 

= 4 x 14 x 24 = 1344 

Jarak interval: 
=  

skor tertinggi - skor terendah

kategori penilaian
  

=  
1344-336

4
 = 252 

Setelah jarak interval diketahui maka rentang nilai tingkat respon pada 

kelompok besar dapat ditentukan seperti terlihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Kriteria ujicoba kelayakan pada kelompok besar 

No Skala Nilai Skor Instrumen Jawaban 

1 4 1092-1344 Sangat baik 

2 3 839,9-1091,9 Baik 

3 2 587,8-839,8 Tidak baik 

4 1 335,7-587,7 Sangat tidak baik 
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c. Analisis respon pada kelompok kecil  

Skor terendah: = kriterium minimum xjumlah pertanyaan x jumlah responden 

= 1 x 14 x 8= 112 

Skor tertinggi: = kriterium maksimum x jumlah pertanyaan x jumlah 

responden 

= 4 x 14 x 8 = 448 
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Jarak interval: 
=  

skor tertinggi - skor terendah

kategori penilaian
  

=  
448 − 112

4
 = 84 

Setelah jarak interval diketahui maka rentang nilai tingkat respon pada 

kelompok kecil  dapat ditentukan seperti terlihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Kriteria ujicoba kelayakan pada kelompok kecil 

No Skala Nilai Skor Instrumen Jawaban 

1 4 364-448 Sangat baik 

2 3 279,9-363,9 Baik 

3 2 195,8-279,8 Tidak baik 

4 1 111,7-195,7 Sangat tidak baik 
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