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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development).  Pada penelitian ini menggunakan metode peneli-

tian dan pengembangan menurut Borg dan Gall 1989 (dalam Sukmadinata, 2011) 

ada sepuluh langkah dalam pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan. 

 

Sepuluh langkah dalam pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan menu-

rut Borg dan Gall dapat dijelaskan sebagai berikut:  1) penelitian dan pengumpu-

lan data (research and information) yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi 

literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan dari segi nilai; 2)peren-

canaan (planning) dengan menyusun rencana penelitian yang meliputi kemampu-

an yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak 

dicapai, desain penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam lingkup yang terba-

tas; 3) pengembangan draf produk (develop preliminary form of product) meliputi 

pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi; 

4) uji coba lapangan awal (preliminary field testing), melakukan uji coba di lapa-

ngan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek uji coba (guru) dan se-

lama uji coba diadakan wawancara dan pengedaran angket; 5) merevisi hasil uji 

coba (main product revision) dengan memperbaiki atau menyempurnakan hasil uji 

coba; 6) uji coba lapangan (main field testing) dengan melakukan uji coba secara 



37 
 

lebih luas pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 orang subjek uji coba; 

7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operational product revision) de-

ngan menyempurnakan produk hasil uji lapangan; 8) uji pelaksanaan lapangan 

(operational field testing), pengujian dilakukan melalui pengisian angket, wawan-

cara, dan observasi terhadap 10 sampai 30 sekolah  melibatkan 40 sampai 200 

subjek; 9) penyempurnaan produk akhir (final product revision), penyempurnaan 

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan lapangan; 10) diseminasi dan implemen-

tasi (dissemination and implementation) dengan melaporkan hasilnya dalam per-

temuan profesional dan dalam jurnal.  Langkah-langkah tersebut digambarkan 

dalam Gambar 3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Langkah-langkah metode Research and Development (R&D) 
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Penelitian yang dilakukan, langkah-langkah penelitian dan pengembangan hanya 

dilaksanakan sampai langkah kelima yaitu revisi hasil uji coba produk (main pro-

duct revision) setelah divalidasi oleh ahli serta setelah mendapat tanggapan guru 

dan siswa.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti 

untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian pada tahap studi lapangan adalah 7 SMP Negeri dan 1 SMP 

swasta yang ada di 4 kabupaten atau kota di provinsi Lampung yaitu SMPN 2 

Bandar Lampung, SMPN 4 Bandar Lampung, SMPN 1 Kota Metro, SMPN 4 

Terbanggi Besar, SMPN 3 Kota Metro, SMPN 4 Tulang Bawang Tengah, SMPN 

1 Bandar Lampung, dan SMP 3 Muhammadiyah Metro.  Subjek penelitian adalah 

e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi.  Sedangkan 

subjek uji coba adalah guru mata pelajaran IPA kelas VII dan siswa kelas VII di 

SMPN 2 Seputih Mataram  Lampung Tengah. 

 

C. Sumber Data Penelitian  

 

 

Sumber data pada penelitian pendahuluan berasal dari 8 guru bidang studi IPA  

dan 24 siswa SMP kelas VII yang telah mempelajari klasifikasi materi di 7 SMPN 

dan 1 SMP Swasta di empat kabupaten atau kota yang ada di provinsi Lampung.  

Sedangkan pada tahap uji coba terbatas data diperoleh dari dua guru IPA kelas VII 

dan 20 siswa kelas VII di SMP Negeri 02 Seputih Mataram Lampung Tengah. 
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D. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul da-

ta untuk melaksakan tugasnya mengumpulkan data (Arikunto, 2008).  Menurut 

Sugiyono (2008), pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka 

harus ada alat ukur yang baik.  Alat ukur tersebut dinamakan instrumen penelitian.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas instrumen pada studi 

pendahuluan, instrumen pada validasi ahli, dan instrument uji coba terbatas.  

Berikut ini merupakan penjelasan dari instrumen-instrumen yang digunakan. 

 

1. Instrumen pada studi pendahuluan 

 

 

Instrumen pada studi pendahuluan pada penelitian ini berupa pedoman wawancara 

dan angket analisis kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh data dan infor-

masi mengenai bahan ajar yang dibuat sendiri oleh guru, apakah sudah ada yang 

menggunakan e-book atau belum dibeberapa sekolah.  Instrumen analisis kebutuh-

an ini juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kekurangan-keku-

rangan yang ada dalam bahan ajar yang digunakan, sehingga menjadi referensi 

untuk mengembangkan e-book berbasis multipel representasi. 

 

1. Instrumen pada validasi ahli 

 

 

Instrumen untuk validasi ahli digunakan angket untuk menguji aspek kesesuaian 

isi materi pada e-book berbasis multipel representasi. yang terdiri dari kesesuaian 

isi materi dengan KI-KD , keterbacaan e-book serta yang terakhir untuk menguji 
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terhadap aspek konstruksi e-book berbasis multipel representasi hasil pengem-

bangan terhadap penilaian validator. 

 

a. Angket validasi kesesuaian isi materi 

Angket validasi kesesuaian isi materi disusun untuk mengetahui kesesuaian isi 

materi e-book dengan kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

agar materi yang disampaikan sesuai dengan konsep pada materi klasifikasi ma-

teri.  Hasil dari validasi kesesuaian isi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam 

pengembangan atau tepatnya revisi pada e-book berbasis multipel representasi. 

 

b. Angket validasi aspek konstruksi 

Angket ini digunakan untuk mengetahui e-book yang dikembangkan pada materi 

klasifikasi materi sudah menyajikan materi dengan multipel representasi yaitu se-

cara makroskopis, submikroskopis dan simbolik.  Hasil dari validasi aspek kon-

struksi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan yaitu untuk re-

visi pada e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi. 

 

c. Angket validasi aspek keterbacaan 

Angket ini disusun untuk mengetahui apakah e-book berbasis multipel represen-

tasi dapat terbaca dengan baik dari aspek ukuran huruf, pemilihan jenis huruf, 

warna huruf, besar spasi, dan tata letak.  Instrumen ini juga dilengkapi dengan ko-

lom untuk menuliskan kata atau kalimat yang sulit dipahami.  Hasil dari validasi 

keterbacaan ini akan berfungsi sebagai informasi masukan dalam pengembangan 

atau tepatnya revisi pada e-book berbasis multipel representasi. 

 

 

 



41 
 

2. Instrumen pada uji coba terbatas 

 

Instrumen yang digunakan pada uji coba terbatas berupa angket yang disusun 

untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap produk yang dihasilkan. 

 

a. Angket tanggapan guru 

 

Angket tanggapan guru ini digunakan untuk mengetahui tangapan guru terhadap 

aspek grafika dan kesesuaian isi materi pada e-book berbasis multipel representasi 

pada materi klasifikasi materi. 

 

Angket tanggapan guru ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek 

grafika, dan kesesuaian isi materi dengan kurikulum dalam e-book yang dikem-

bangkan.  Angket ini dilengkapi dengan kolom komentar atau kritik untuk menu-

liskan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap perbaikan e-book.  Sehingga 

dapat menjadi masukan untuk memperbaiki e-book berbasis multipel representasi 

sesuai dengan bahan ajar yang diharapkan.  

 

b. Angket tanggapan siswa 

 

Respon siswa digunakan angket tanggapan siswa untuk mengetahui tangapan sis-

wa mengenai aspek keterbacaan.  Angket tanggapan siswa  terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan aspek keterbacaan e-book yang dikembangkan.  Instru-

men ini dilengkapi dengan kolom kritik untuk siswa menuliskan tanggapan atau 

saran, maupun masukan yang dapat membangun dan menyempurnakan e-book 

yang dikembangkan.   

 

Agar data yang diperoleh dapat dipercaya, maka instrumen yang digunakan harus 

valid dan bersifat reliabel atau ajeg.  Untuk itu, perlu dilakukan pengujian 
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terhadap instrumen yang akan digunakan.  Dalam konteks pengujian instrumen 

dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu judgment atau penilaian dan peng-

ujian empirik.  Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.  Penelitian ini menggunakan validasi isi.  Kevalidan isi adalah kesesuaian 

antara instrumen dengan ranah atau domain yang diukur.  Adapun pengujian va-

liditas isi ini dilakukan dengan cara judgment.  Dalam hal ini pengujian dilakukan 

dengan menelaah kisi-kisi, terutama kesesuaian antara tujuan penelitian, tujuan 

penguku-ran, indikator, dan butir-butir pertanyaannya.  Bila diantara unsur-unsur 

ini terda-pat kesesuaian, maka dapat dinilai bahwa instrumen dianggap valid 

untuk digunakan dalam mengumpulkan data sesuai kepentingan penelitian yang 

bersangkutan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wa-

wancara dan angket (kuisioner).  Menurut Arikunto (2008), wawancara adalah 

dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang 

diwawancarai.  Menurut Sugiyono (2008), kuisoner merupakan teknik pengum-

pulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab 

 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada tahap studi lapangan dan 

uji coba terbatas  Pada studi lapangan, dilakukan wawancara terhadap 8 guru mata 

pelajaran IPA dan pengisian angket oleh 24 siswa kelas VII pada 7 SMP Negeri 

dan 1 SMP Swasta di empat kabupatean di provinsi lampung pada bulan 
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November 2014.  Seperti yang dijelaskan sebelumnya pengisian angket ini dila-

kukan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan e-book berbasis multi-

pel representasi pada materi klasifikasi materi.  Pada uji coba terbatas, pengum-

pulan data dilakukan dengan cara pengisian angket oleh tiga guru dan 20 siswa 

untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap e-book berbasis multipel 

representasi yang telah dikembangkan.  

 

Kuisoner (angket) juga dilakukan pada validasi e-book berbasis multipel repre-

sentasi pada materi klasifikasi materi.  Pada validasi kesesuaian isi, konstruksi, 

dan keterbacaan pengumpulan data dilakukan dengan menunjukan e-book , kemu-

dian meminta validator untuk mengisi angket validasi kesesuaian isi, konstruksi 

dan keterbacaan e-book yang dikembangkan.  Pada tanggapan guru dan siswa, pe-

ngumpulan data dilakukan dengan menunjukkan e-book, kemudian meminta guru 

dan siswa mengisi angket yang telah disediakan. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian dan pe-

ngembangan menurut Borg dan Gall (dalam Sukmadinata 2011).  Pengembangan 

ini dilakukan hanya sampai pada langkah atau tahap kelima yaitu: (1) Penelitian 

dan Pengumpulan Data; (2) Perencanaan; (3) pengembangan draf produk; (4) uji 

coba lapangan tahap awal; (5) revisi terhadap produk utama atau revisi hasil uji 

coba labangan awal.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan 

peneliti yang belum cukup untuk melakukan tahap selanjutnya.  Rancangan alur 

penelitian dan pengembangan e-book yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

2. 
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Gambar 2.  Alur pengembangan e-book berbasis multipel representasi 
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Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Penelitian dan pengumpulan data 

 

 

Tahap awal atau persiapan untuk penelitian dan pengembangan adalah penelitian 

dan pengumpulan data yang terdiri atas studi pendahuluan.  Tujuan dari studi pen-

dahuluan adalah mengumpulkan data tentang bahan ajar yang dibuat sendiri oleh 

guru sebagai pendukung untuk produk yang dikembangkan yaitu e-book berbasis 

multipel representasi.  Studi pendahuluan terdiri dari: 

 

a. Studi pustaka dan kurikulum 

 

Studi pustaka yaitu studi literatur dan studi kurikulum dilakukan untuk mengum-

pulkan data yang berhubungan dengan e-book berbasis multipel representasi pada 

materi klasifikasi.  Studi literatur dilakukan untuk menemukan konsep-konsep 

atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat pengembangan e-book berbasis 

multipel representasi pada materi klasifikasi materi.  Dalam penelitian pengem-

bangan e-book berbasis multipel representasi ini diperkuat dengan teori-teori ten-

tang media pembelajaran , multipel representasi serta hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan pengembangan e-book berbasis multipel representasi.   

 

Dalam studi kurikulum,yang dilakukan adalah menganalisis materi SMP tentang 

klasifikasi materi dengan cara mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan 

kurikulum 2013.  Analisis ini dilakukan dengan mengkaji silabus IPA SMP ten-

tang Klasifikasi materi yaitu, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang meliputi 

kompetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam kurikulum 2013. 
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b. Studi lapangan 

 

 

Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan untuk 

mendukung proses pembelajaran klasifikaisi materi sudah berbasis multipel repre-

sentasi dan menganalisis kebutuhan siswa terhadap e-book berbasis multipel re-

presentasi pada materi klasifikasi materi .  Studi lapangan dilakukan di 7 SMP 

Negeri dan 1 SMP Swasta di empat kabupaten provinsi lampung pada bulan No-

vember 2014 menggunakan pedoman wawancara dan angket analisis kebutuhan.  

Selain itu juga dilakukan analisis terhadap e-book yang telah beredar. 

 

Sekolah yang digunakan dalam penelitian pendahuluan adalah SMPN 2 Bandar 

Lampung, SMPN 4 Bandar Lampung, SMPN 1 Kota Metro, SMPN 4 Terbanggi 

Besar, SMPN 3 Kota Metro, SMPN 04 Tulang Bawang Tengah, SMPN 1 Bandar 

Lampung, dan SMP 3 Muhammadiyah Metro .  Wawancara dilakukan kepada satu 

orang guru bidang studi khususnya IPA yang mengajar di kelas VII, sedangkan 

pengisian angket oleh tiga orang siswa yang telah mempelajari materi klasifikasi 

materi pada dari masing-masing sekolah.  Pengambilan sampel sekolah yang digu-

nakan melalui tehnik  purposive sampling yaitu dengan pertimbangan letak geo-

grafis sekolah yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. 

 

2. Perencanaan  

 

 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, maka dilakukan perenca-

naan e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi.  Hal-hal 

yang dilakukan pada perencanaan adalah: 
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a) Menganalisis materi atau standar kompetensi lulusan yang akan dijadikan 

bahan pengembangan e-book dengan multipel representasi. 

b) Mengumpulkan berbagai macam sumber yang dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam pengembangan e-book multipel representasi. 

c) Menentukan gambar dan animasi  multipel representasi yang akan ditam-

pilkan seperti, animasi unsur, senyawa, perubahan warna lakmus serta 

perubahan warna indikator alami. 

 

3. Pengembangan draf awal 

 

Pengembangan draf awal (Develop preliminary form of product) merupakan tahap 

mengusunan atau pembuatan produk awal sesuai dengan rancangan produk yang 

telah dibuat.  Langkah-langkah yang dilakukan terdiri atas: 

 

a. Pengembangan e-book berbasis multipel representasi 

Pengembangan poduk e-book berbasis multipel representasi pada materi klasi-

fikasi materi dilakukan setelah diketahui kebutuhan siswa dan guru melalui data 

pada tahap studi pendahuluan.  Pengembangan poduk e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi dilakukan dengan langkah membuat 

komponen-komponen e-book yang dibuat sesuai dengan kriteria bahan ajar yang 

baik.  Komponen yang dibuat antara lain (1) Cover e-book; (2) kata pengantar; (3) 

daftar isi; (4) petunjuk penggunaan e-book; (5) isi materi yaitu bahasan mengenai 

klasifikasi materi; (6) gambar atau video animasi dari unsur dari arang, senyawa 

dari air, garam, dan perubahan warna lakmus serta perubahan warna indikator 

alami; (7) latihan soal.  Pada tahap ini dihasilkan draf 1.   
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b. Validasi ahli  

 

Setelah rancangan dan pengembangan e-book sudah selesai diperoleh draf awal  

atau draf 1, kemudian draf 1 e-book berbasis multipel representasi tersebut diva-

lidasi oleh validator ahli atau pakar dibidang kimia.  Validasi yang dilakukan 

merupakan proses penilaian e-book mengenai kesesuaian isi materi dengan KI-

KD, kesesuai materi dengan multipel repreentasi, keterbacaan e-book serta yang 

terakhir untuk menguji terhadap aspek konstruksi e-book berbasis multipel repre-

sentasi hasil pengembangan. 

 

c. Revisi e-book hasil validasi 

 

Setelah divalidasi oleh ahli, kemudian produk tersebut direvisi sesuai dengan sa-

ran yang diberikan oleh validator ahli.  Setelah e-book berbasis multipel represen-

tasi pada materi klasifikasi materi sudah direvisi dan hasilnya sudah dikonsultasi-

kan, maka produk merupakan e-book  berbasis multipel representasi hasil revisi I  

atau draf 2 yang dapat di uji cobakan.  

 

4. Uji coba lapangan awal 

 

 

Pada tahap ini merupakan uji coba terbatas, langkah yang dilakukan adalah penyu-

sunan instrument uji coba yaitu angket tanggapan guru dan siswa.  Uji ini dilaku-

kan pada produk hasil revisi I (draf 2).  Uji coba ini dilakukan dengan menampil-

kan e-book berbasis multipel representasi di laptop kepada guru dan siswa kemu-

dian dilakukan penilaian oleh guru dan siswa dengan mengisi angket tanggapan 

guru dan siswa.   
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Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap e-book yang dikem-

bangkan, yaitu untuk mengetahui tanggapan guru terhadap aspek kesesuaian isi 

dan aspek grafika seperti kelengkapan materi, kebenaran materi, sistematika 

materi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan materi.  Selain itu digunakan 

untuk mengetahui aspek keterbacaan seperti keefektifen bahasa dan kekomuni-

katifan bahasa yang digunakan menurut tenggapan siswa. 

 

Tanggapan terhadap e-book berbasis multipel representasi hasil pengembangan 

draf 2 dilakukan oleh 20 siswa kelas VII  dan dua orang guru di SMPN 2 Seputih 

Mataram Lampung Tenggah . 

 

5.  Revisi produk hasil uji coba 

 

 

Setelah dilakukan uji coba terbatas, kemudian dilakukan revisi pada draf 2 e-book 

berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi materi berdasarkan analisis 

angket tanggapan guru dan siswa.  Berdasarkan tanggapan kelengkapan materi, 

kebenaran materi, sistematika materi, dan tingkat kemenarikan, keterbacaan, kon-

struksi, serta kesesuaian isi materi terhadap e-book yang dikembangkan.  Tang-

gapan guru serta aspek keterbacaan desain produk menurut tanggapan siswa.  Ha-

sil revisi kemudian dikonsultasikan dan hasilnya merupakan produk akhir atau 

draf 3 pengembangan e-book berbasis multipel representasi pada materi klasifikasi 

materi.   
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G. Teknik Analisis Data 

 

 

1. Mengolah data angket analisis kebutuhan 

 

 

Adapun pengolahan data angket analisis kebutuhan pengembangan e-book  

berbasis multipel representasi adalah sebagai berikut : 

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan yang terdapat pada angket analisis kebutuhan.   

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi tentang 

kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dalam setiap pertanyaan 

angket. 

d. Menghitung persentase jawaban siswa, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat 

dianalisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung persen-

tase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut: 

%100% 


N

J
J

i

in  (Sudjana, 2005) 

Keterangan : inJ% =  Persentase pilihan jawaban-i pada e-book Berbasis 

multipel representasi 

                iJ =  Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

                     N    =  Jumlah seluruh responden 
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2. Mengolah data angket validasi, tanggapan guru, dan tanggapan siswa (uji coba 

terbatas) 

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian isi, keterbacaan, 

konstruksi  dan grafika e-book berbasis multipel representasi dilakukan dengan 

cara : 

a. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan 

jawaban pernyataan angket.  . 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pernyataan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden. 

Penskoran jawaban responden dalam uji kesesuaian isi, konstruksi, dan keter-

bacaan e-book berdasarkan skala Likert, dijelaskan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Penskoran.jawaban angket 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (S) jawaban angket adalah sebagai berikut :  

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)  

Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab SS 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab S 
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3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)  

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab RG 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab TS 

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab STS 

e.  Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100% 


maks

in
S

S
X

 

(Sudjana, 2005) 

 

Keterangan :   inX%  =  Persentase jawaban angket-i  e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi 

S =  Jumlah skor jawaban 

 maksS =  Skor maksimum yang diharapkan 

f.  Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

isi, grafika, dan keterbacaan e-book berbasis multipel representasi dengan 

rumus sebagai berikut:  

                         
n

X
X

in

i




%
%   (Sudjana, 2005) 

Keterangan :   iX%
     

=  Rata-rata persentase angket e-book berbasis multipel 

representasi pada materi klasifikasi materi 

  inX% =  Jumlah persentase angket 

n            =  Jumlah butir soal 
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g. Menafsirkan persentase skor jawaban setiap pernyataan dan rata-rata persentase 

skor jawaban setiap angket dengan menggunakan tafsiran presentase skor jawa-

ban angket menurut Arikunto (2008), dijelaskan dalam Table 4. 

Tabel 4.  Tafsiran  jawaban angket 

Persentase Kriteria 

80,1%-100% Sangat baik 

60,1%-80% baik 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 

      (Arikunto, 2008) 

      

 


