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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran  

(mixed methods) dengan desain embedded experimental model. Penelitian 

campuran merupakan metode  penelitian yang mengkombinasikan antara 

penelitian kulitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2014). Sementara 

itu,  desain embedded experimental model merupakan desain penelitian 

campuraan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif dalam 

sebuah desain eksperimental (studi kuantitatif) seperti true experiment atau 

quasi experiment (Creswell, 2006). Tujuan dari desain  ini adalah mendapatkan 

data kualitatif  dan kuantitatif secara simultan, namun satu data berfungsi 

sebagai pendukung jenis data lainnya (Creswell, 2006). Lebih lanjut Creswell 

(2006) menjelaskan bahwa prioritas dari desain embedded experimental model 

dibangun secara kuantitatif (studi eksperimental) sedangkan perangkat data 

kualitatif tunduk (taat) dalam studi eksperimental tersebut. Kedua jenis data, 

baik kualitatif maupun kuantitatif dikumpulkan dalam desain embedded 

experimental model untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan 

jenis data yang berbeda. Berikut skema desain embedded experimental model 

dalam penelitian ini yang diadaptasi dari Creswell (2006), 
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Gambar 3.1 Skema desain embedded experimental model 

Alasan pemilihan metode dan desain penelitan tersebut adalah sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian, yakni mengembangkan sebuah media 

simulasi virtual dalam  pembelajaran fisika yang berorientasi pengubahan 

konsepsi pada materi perpindahan kalor dan sekaligus mengujicobakan media 

simulasi tersebut dalam  pembelajaran fisika yang berorientasi pengubahan 

konsepsi pada materi perpindahan kalor. Menurut Creswell (2006)  desain 

embedded experimental model dengan pendekatan sekuensial (kulitatif dan 

kuantitatif) sering kali dipilih ketika peneliti membutuhkan data kualitatif 

untuk mengembangkan suatu instrumen yang kemudian diimplementasikan 

dalam suatu studi kuantitatif.  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA pada salah satu 

SMA Negeri di Kota Bandung tahun pelajaran 2015/2016. Teknik 

pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. Sampel yang 

diteliti adalah siswa yang telah mendapatkan pembelajaran pada materi 

perpindahan kalor. 

 

C. Prosedur Penelitian 
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Prosedur penelitian yang dilakukan mengikuti skema yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.1. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap studi 

kebutuhan, tahap perancangan, dan tahap pengembangan.  

1.  Tahap studi kebutuhan 

Tahap awal dari penelitian ini adalah studi kebutuhan. Tahap ini 

merupakan tahap eksplorasi mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. 

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap  ini antara lain: 

a. Studi literatur terhadap jurnal dan laporan penelitian mengenai 

miskonsepsi siswa pada konsep perpindahan kalor, model pembelajaran 

pengubahan konseptual, simulasi virtual, dan materi pelajaran 

perpindahan kalor SMA kelas X. 

b. Analisis ketersediaan media simulasi virtual pada konsep perpindahan 

kalor. 

c. Penentuan jenis miskonsepsi siswa pada konsep perpindahan kalor yang 

akan diremediasi menggunakan media simulasi virtual. 

d. Penyusunan instrumen penelitian, validasi instrumen, uji coba, dan 

perbaikan. 

2. Tahap perancangan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan adalah: 

a. Penyusunan draf awal produk, pada tahap ini dilakukan pembuatan 

rancangan draf awal produk yang akan dikembangkan dengan cara 

membuat storyboard (storyboard dapat dilihat pada Lampiran B1). 

Pembuatan storyboard merujuk kepada miskonsepsi siswa dan konsep 

perpindahan kalor. 

b. Validasi storyboard kepada pembimbing 

c. Evaluasi dan revisi storyboard 

3. Tahap Pengembangan 
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Setelah melalui proses perancangan, tahap selanjutnya adalah tahap 

pengembangan media. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan produk media simulasi virtual pada materi perpindahan kalor 

dengan merujuk kepada storyboard yang telah disusun. 

b. Validasi media oleh pakar dari aspek kesesuain konten fisika, tampilan, 

dan interaktivitas media. 

c. Evaluasi dan perbaikan media 

d. Uji coba produk simulasi virtual menggunakan model pembelajaran 

pengubahan konseptual dengan strategi konflik kognitif  pada materi 

perpindahan kalor. Desain studi kuantitatif yang digunakan pada tahap 

uji coba adalah one-group pretest posttest design dengan skema menurut 

Sugiyono (2013) pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Skema one-group pretest posttest design 

Pretest Perlakuan Posttest 

O X O 

e.  

Keterangan : 

 O    : Tes diagnostik three-tier test pada konsep perpindahan kalor 

X  : Perlakuan berupa penerapan media simulasi virtual menggunakan     

          model pembelajaran pengubahan konseptual dengan strategi konflik  

          kognitif pada materi perpindahan kalor. 

4. Interpretasi hasil penelitian 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap  ini antara lain: 

a. Mengolah data kualitatif  dan kuantitatif hasil penelitian 

b. Menganalisis dan membahas hasil temuan penelitian 

c. Menarik kesimpulan 

d. Menyusun saran dan rekomendasi 

 

D. Instrumen Penelitian 
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Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian, peneliti 

menggunakanbeberapa instrumen untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu:   

lembar validasi media, tes diagnostik three-tier test dan lembar skala sikap 

siswa  Berikut ini uraian secara rinci masing-masing instrumen: 

1. Lembar validasi media 

Lembar validasi media merupakan rubrik penilaian media kepada pakar 

yang ahli di bidang fisika dan media, khususnya pada konsep perpindahan 

kalor. Tujuan validasi ini adalah untuk menilai kualitas media dari aspek 

kesesuaian dengan konsep fisika materi perpindahan kalor, tampilan, dan 

interaktivitas media simulasi virtual yang dikembangkan. 

 

 

 

2. Tes diagnostik three-tier test 

Tes diagnostik three-tier test merupakan tes yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi dan konsistensi konsepsi siswa pada materi 

perpindahan kalor. Instrumen ini berbentuk pilihan ganda tiga tingkat dimana 

pada soal tingkat kedua disediakan pilihan ganda yang merupakan alasan 

pemilihan jawaban pada tingkat pertama. Penyusunan soal tingkat pertama 

instrumen diagnostik three-tier test menggunakan aspek pemahaman (C2) 

berdasarkan taksonomi Bloom revisi. Soal tingkat ketiga menggunakan CRI 

(Certainty Response Index) atau tingkat keyakinan atas pilihan jawaban yang 

terdiri atas pilihan yakin dan tidak yakin. Tes diagnostik three-tier test ini 

diberikan sebanyak dua kali, yaitu pada awal pembelajaran (pretest) dan pada 

akhir pembelajaran (posttest) pada tahap uji coba media. Tes yang digunakan 

pada pretest dan posttest ini merupakan instrumen tes yang sama. Miskonsepsi 

dianalisis menggunakan data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest. 

Sedangkan konsistensi konsepsi siswa dianalisis menggunakan data posttest 

saja. 

3. Lembar Skala Sikap Siswa 
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Pemberian lembar sakala sikap bertujuan untuk memperoleh tanggapan 

siswa mengenai penggunaan media simulasi virtual pada materi perpindahan 

kalor. Tanggapan yang diberikan siswa merupakan bentuk umpan balik dari 

hasil pengembangan dan penggunaan media simulasi virtual dalam proses 

pembelajaran di kelas. Lembar skala sikap diberikan setelah pembelajaran 

berlangsung. 

 

E. Proses Validasi Media dan Instrumen Tes 

Arikunto (2010) mengemukakan bahwa “sebuah tes dikatakan memiliki 

validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran 

antara hasil tes tersebut dengan kriteria”. Validitas terdiri dari validitas isi 

(content validity) dan validitas konstruk (construct validity). Validitas isi dari 

suatu tes adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisaan, 

penelusuran atau pengujian terhadap isi atau konten yang terkandung dalam tes 

hasil belajar tersebut. Validitas isi juga berkaitan dengan derajat dimana sebuah 

tes evaluasi mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Sedangkan 

validitas konstruk adalah validitas yang dilaksanakan agar soal yang dirancang 

dan dibuat dapat mengukur setiap aspek berfikir yang ada pada standar isi atau 

pemetaan standar isi dengan merinci atau memasangkan setiap butir soal 

dengan setiap aspek pada standar isi. 

1. Validasi Media Simulasi Virtual 

Desain simulasi virtual perpindahan kalor dideskripsikan dengan jelas di 

dalam storyboard yang telah dirancang, meliputi deskripsi konsep di dalam 

simulasi virtual serta parameter-parameter yang terdapat dalam  simulasi. 

Kemudian produk simulasi virtual yang telah dikembangkan dievaluasi untuk 

mendapatkan umpan balik perbaikan media simulasi. Dalam penelitian ini, 

evaluasi dan validasi media dilakukan oleh 3 orang ahli. Hasil validasi dari ahli 

menentukan apakah media layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran, 

baik dari aspek kesesuain simulasi dengan konsep perpindahan kalor, tampilan 

dan interaktivitas media simulasi virtual yang dikembangkan. 

2. Validasi Instrumen Tes 
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Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes diagnostik miskonsepsi 

three-tier test pada materi perpindahan kalor. Validitas berhubungan dengan 

ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk 

mengetahui valid atau tidaknya tes dapat dianalisis dengan validitas isi (content 

validity). Menurut Arikunto (2008) “sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi 

apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan”. Oleh sebab itu validitas tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas isi dengan cara meminta pertimbangan 

(judgment) kepada kelompok ahli untuk mengetahui kesesuaian antara soal 

dengan indikator serta kunci jawaban dan bahasa penyajian soal. 

  

 

 

3. Uji Coba Instrument Tes 

Uji coba instrumen tes dilakukan untuk melihat reliabilitas tes. 

Reliabilitas adalah suatu ukuran apakah tes yang digunakan dapat dipercaya. 

Menurut Arikunto (2008) “Reliabilitas tes berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap (ajeg). 

Walaupun terjadi perubahan hasil, namun perubahan yang terjadi dapat 

dikatakan tidak berarti. Uji reliabilitas instrument tes dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode test-retest. Instrumen tes diujikan dua kali kepada 

kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Hasil teskemudian dihitung 

nilai reliabilitasnya dengan menggunakan teknik korelasi product moment. 

rxy =
NΣXY−(ΣX)(ΣY)

√{(𝑁𝛴𝑋2−(𝛴𝑋2)}{𝑁𝛴𝑌2−(𝛴𝑌)²
                           (3.1) 

Arikunto (2008) 

Keterangan: rxy = koefisien korelasi 

X  = skor tes pertama 

Y  = skor tes kedua 

N  = jumlah subyek 
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Tabel 3.2 Kategori Reliabilitas Tes 

No Indeks Reliabilitas Klasifikasi 

1 0,00< 𝑟𝑥𝑦 ≤0,20 Sangat Rendah 

2 0,20< 𝑟𝑥𝑦 ≤0,40 Rendah 

3 0,40< 𝑟𝑥𝑦 ≤0,60 Cukup 

4 0,60< 𝑟𝑥𝑦 ≤0,80 Tinggi 

5 0,80< 𝑟𝑥𝑦 ≤1,00 Sangat Tinggi 

 Arikunto (2008) 

Hasil ujicoba soal disajikan dalam Tabel 3.3, 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

NO. 
Identitas 

Siswa 

SKOR UJICOBA 
X^2 Y^2 XY 

I (X) II (Y) 

1 S-01 4 5 16 25 20 

2 S-02 3 4 9 16 12 

3 S-03 4 3 16 9 12 

4 S-04 4 2 16 4 8 

5 S-05 4 4 16 16 16 

6 S-06 3 4 9 16 12 

7 S-07 5 6 25 36 30 

8 S-08 3 5 9 25 15 

9 S-09 3 4 9 16 12 

10 S-10 3 4 9 16 12 

11 S-11 4 4 16 16 16 

12 S-12 5 6 25 36 30 

13 S-13 3 2 9 4 6 

14 S-14 4 5 16 25 20 

15 S-15 5 5 25 25 25 

16 S-16 4 3 16 9 12 

17 S-17 5 4 25 16 20 

18 S-18 2 2 4 4 4 

19 S-19 3 4 9 16 12 

20 S-20 4 3 16 9 12 

21 S-21 2 1 4 1 2 

22 S-22 2 4 4 16 8 

JUMLAH 79 84 303 356 316 

 

Dari hasil uji coba instrumen tes, dihitung nilai reliabilitas sebesar : rxy = 

0,55 yang termasuk dalam kategori cukup. Dengan demikian, instrumen tes 
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layak digunakan untuk penelitian sebagai tes diagnostik miskonsepsi pada 

materi perpindahan kalor. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes dan 

non tes. Teknik pengumpulan data non tes berupa validasi media dan lembar 

skala sikap siswa. Sedangakan teknik tes berupa tes diagnostik three tier test 

terhadap kuantitas miskonsepsi dan konsistensi konsepsi siswa. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 

 

 

 

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data Teknik Sumber data Instrumen 

 

1 Validasi Media dari 

aspek konten fisika 

materi perpindahan 

kalor, tampilan dan 

interaktivitas media 

simulasi virtual 

Checklist 

pada lembar 

validasi 

Pakar fisika 

dan media 

Lembar validasi 

media 

2 miskonsepsi  

siswa pada materi  

perpindahan kalor 

sebelum dan sesudah 

uji implementasi 

media 

Tes tertulis di  

awal dan 

akhir  

pembelajaran 

Siswa Tes diagnostik 

three tier test 

3 Konsistensi konsepsi 

siswa pada materi 

perpindahan kalor 

Tes tertulis di  

akhir  

pembelajaran 

Siswa Tes diagnostik 

three tier test 

4 Skala sikap 

tanggapan siswa 

Checklist 

pada lembar 

skala sikap di 

akhir 

pembelajaran 

siswa Lembar skala 

sikap siswa 

 

G. Analisis Data penelitian 
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Analisis data dalam penelitian metode campuran  sangat berkaitan 

dengan  desain penelitian  yang  dipilih.  Desain penelitian yang  dipilih  pada  

penelitian  ini  adalah  desain embedded experimental model.  Analisis  data 

penelitian   bisa  dilakukan  berdasarkan  pendekatan kuantitatif  (analisis  

angka-angka  secara  deskriptif  dan  inferensial)  dan  data kualitatif  (deskripsi 

dan analisis teks atau gambar secara tematik), atau antara dua pendekatan ini 

(Creswell, 2014). Analisis  data  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  

menjawab  keempat pertanyaan penelitian sebelumnya. 

1. Analisis data kualitatif 

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

jenis data dan metode analisis yang dibutuhkan. Pertanyaan penelitian yang 

pertama membutuhkan jenis data dan analisis secara kualitiatif. Metode 

tersebut  diwujudkan dalam langkah-langkah berikut  ini: (1) analsis laporan 

peneltian terkait miskonsepsi siswa pada mteri perpindahan kalor; (2) analisis 

dan studi kepustakaan  mengenai strategi pengubahan konsepsi; (3) analisis  

standar  isi  mata  pelajaran  fisika SMA/MA kelas X; dan (4) studi 

kepustakaan mengenai  simulasi virtual dan ketersediannya. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan maka  diperoleh  rumusan karakteristik media simulasi 

virtual pada pembelajaran fisika yang berorientasi pengubahan konsepsi 

sebagai pedoman dalam merancang dan mengembangkan media simulasi 

virtual pada tahap berikutnya. 

Pada tahap berikutnya yakni tahap perancangan dan pengembangan 

media berdasarkan analisis data kualitatif tahap pertama diperoleh data 

validitas media dari segi kesesuaian dengan kurikulum materi perpindahan 

kalor, tampilan dan interaktivitas media simulasi virtual. Data validitas ini 

dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan media simulasi virtual yang 

valid secara konten fisika materi perpindahan kalor, tampilan dan interaktivitas 

media simulasi virtual yang disesuaikan dengan karakteristik media simulasi 

virtual berorientasi pengubahan  konsepsi. Hasil analisis pada tahap ini 

memperkuat analisis tahap pertama dan menjadi syarat untuk melanjutkan 

penelitian pada tahap berikutnya. 
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2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data secara kuntitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian kedua dan ketiga pada tahap uji implementasi media simulasi virtual 

yang dikembangkan. 

2.1 Efektivitas penggunaan media dalam membantu meremediasi 

miskonsepsi siswa 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, diperoleh data 

miskonsepsi siswa pada materi perpindahan kalor dari hasil pretest dan 

posttest. Jawaban siswa pada three tier test ditentukan dengan kriteria pada 

Tabel 3.5, 

Tabel 3.5  Panduan Untuk Menentukan Keadaan Konsepsi Siswa 

Berdasarkan Data Hasil Three Tier Test  

Jawaban Alasan 
Tingkat 

Keyakinan 
Kriteria 

Benar Benar Yakin Scientific knowledge 

Salah Benar Yakin Error 

Benar Salah Yakin Miskonsepsi 

Salah Salah Yakin 

Benar Benar Tidak Yakin Lake of knowledge  

Salah Benar Tidak Yakin 

Benar Salah Tidak Yakin 

Salah Salah Tidak Yakin 

   (Kaltakҫi dan Didi,2007) 

 

Sementara itu, efektivitas penggunaan media simulasi virtual pada  

pembelajaran fisika yang berorientasi pengubahan konsepsi dalam membantu 

meremediasi miskonsepsi siswa pada materi perpindahan kalor ditentukan 

menggunakan kriteria pada Tabel 3.6, 

 

Tabel 3.6  Kriteria Efektivitas Penggunaan Media Simulasi Virtual  

Persentase siswa yang 

miskonsepsinya teremediasi (%) 

Kriteria Efektivitas 

>75% Tinggi 

50%-75% Sedang 

<50% Rendah 

 (Diadaptasi dari Suhandi, A. dan Wibowo, F.C., 2012) 
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2.2 Data Konsistensi Konsepsi Siswa 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga diperoleh data 

konsistensi konsepsi siswa pada materi perpindahan kalor melalui hasil 

posttest. Konsistensi konsepsi siswa dilihat berdasarkan perolehan skor tes 

konsistensi konsepsi. Satu konsep diuji dengan tiga butir soal yang berbeda 

konteks. Kriteria penskoran kekonsistenan konsepsi siswa diadaptasi dari 

Nieminen dkk. (2010) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.7, 

Tabel 3.7 Kriteria Penskoran Kekonsistenan  

Skor  Kriteria  

2 Poin  Bila menjawab dengan konsep ilmiah  3 soal yang memiliki konsep yang sama. 

1 Poin  Bila menjawab dengan konsep ilmiah  2 dari 3 soal yang memiliki konsep yang 

sama. 

0 Poin  Bila hanya satu atau tidak ada jawaban dengan konsep imliah dari 3 soal yang 

memiliki konsep yang sama. 

 

Untuk mengetahui tingkat konsistensi masing-masing siswa, maka skor 

siswa untuk semua konsep dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah 

konsep yang diuji (Nieminen dkk., 2010).   

 

Nilai Konsistensi =                                (3.4) 

 

Nilai konsistensi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel tingkat 

kekonsistenan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.8, 

Tabel 3.8 Interpretasi Tingkat Kekonsistenan Siswa  

Nilai konsistensi Tingkat kekonsistenan  

1,70–2,0 (>85%) Konsisten  

1,21-1,69 (60%-85%) Cukup konsisten  

0,00-1,20 (<60%) Tidak konsisten  

       (Nieminen dkk., 2010) 

2.3 Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Media Simulasi Virtual 

Sementara itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang keempat, 

digunakan analisis kualitatif dari hasil temuan selama implementasi media 
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simulasi virtual yang dikembangkan. Selain itu, digunakan juga hasil analisis 

kuantitatif dari hasil lembar skala sikap siswa. 

Data hasil tanggapan siswa diolah melalui perhitungan persentase jumlah 

siswa yang memberikan persetujuan dan pertidaksetujuan terhadap setiap butir 

pernyataan yang diajukan. Tanggapan persetujuan yang diberikan siswa 

dinyatakan dalam pernyataan SS (sangat setuju) dan S (setuju), sedangkan 

respon pertidaksetujuan dinyatakan dalam tanggapan TS (Tidak setuju) dan 

STS (sangat tidak setuju). Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

Persamaan 3.5, 
 

𝑃𝑃𝑆 (%) =
𝑁𝑆

𝑁
 𝑥 100%      (3.5) 

 

Keterangan: 

  PPS (%) : Persentase persetujuan siswa terhadap suatu tanggapan  

NS    : Jumlah siswa yang menyatakan setuju  

  N    : Jumlah seluruh siswa 

Untuk menginterpretasi persentase persetujuan siswa terhadap suatu 

tanggapan digunakan kriteria seperti ditunjukkan pada Tabel 3.9 (Riduwan, 

2012), 

Tabel 3.9 Kriteria Persetujuan Siswa Terhadap Suatu Tanggapan 

Persentase Persetujuan Siswa Kriteria 

PPS = 0 Tak seorangpun 

1 PPS  24 Sebagian kecil 

25 PPS  39 Hampir sebagian 

PPS= 50 Sebagian 

51 PPS  75 Sebagian besar 

76 PPS  99 Hampir seluruhnya 

PPS = 100 Seluruhnya 

 

2.4 Data Hasil Validasi Media 

Validasi media dilakukan untuk melihat kelayakan media yang 

dikembangkan sebagai media pembelajaran. Data hasil validasi media ini 

dijaring menggunakan lembar validasi media yang dilakukan oleh tiga orang 
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pakar fisika dan media. Data hasil penilaian pakar diolah melalui perhitungan 

persentase skor (PS) sebagai berikut: 
 

PS  = (Skor rata-rata /Skor ideal)   × 100 %             (3.6) 

Hasil persantase skor tersebut kemudian dikonsultasikan  dengan tabel 

kategori persentase menurut Arikunto (2009), yaitu: 

Tabel 3.10  Kategori Persentase Skor Validasi Media 

Kategori Persentase skor 

Baik > 75% 

Cukup 56 % - 75 % 

Kurang Baik 40 % - 55 % 

Tidak Baik <  40 % 

 


