
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian 

dan Pengembangan (Research and Development /R&D). Menurut Sugiyono 

(2011) metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang  di-

gunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Adapun langkah-langkah penggunaan metode Research and Deve-

lopment /R&D adalah sebagai berikut.  

1. Potensi dan Masalah. Penelitian berasal dari adanya potensi atau masalah. 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan 

dengan yang terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

harus ditunjukkan dengan data empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak 

harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau 

dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih 

up to date. 

2. Pengumpulan Data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara 

faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dan studi 

literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 
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3. Desain Produk.  Desain prosuk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, 

sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. 

4. Validasi Desain. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli  yang sudah berpengalaman untuk menilai 

produk baru yang dirancang tersebut. Validasi desain dapat dilakukan dalam 

forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian 

sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 

5. Perbaikan Desain. Perbaikan Desain. Setelah desain produk, divalidasi 

melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui 

kelemahannya selanjutnya melakukan perbaikan desain.  

6. Uji Coba Produk. Uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas yang 

telah ditentukan. 

7. Revisi Produk. Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian pada skala 

lebih luas terdapat kekurangan.  

8. Uji Coba Pemakaian. Uji coba pemakaian dilakukan untuk melihat efektivitas 

produk jika digunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.  

9. Revisi Produk. Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam 

lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan 

10. Pembuatan Produk Massal. Bila produk telah dinyatakan efektif dalam 

beberapa kali pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap 

lembaga pendidikan. 

Menurut sugiyono (2011), secara garis besar penelitian dan pengembangan terdiri 

dari 3 langkah yaitu: 1) analisis kebutuhan meliputi studi pustaka, studi kuri-

kulum, dan studi lapangan,  2) perencanaan dan pengembangan meliputi perenca-
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naan desain modul, pembuatan desain modul, validasi, dan revisi  dan  3) evaluasi 

produk meliputi uji coba produk secara terbatas,  revisi setelah uji coba produk 

secara terbatas, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk secara 

missal. Dalam penelitian dan pengembangan lembar kerja siswa berbasis rep-

resentasi kimia ini dilakukan sampai tahap penyempurnaan produk setelah mela-

kukan uji coba terbatas.  Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan ke-

ahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. 

 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di lima SMA Negeri dan satu SMA Swasta yang ada di 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan pada saat studi lapangan, 

dan di salah satu SMA Negeri yang ada di Kotabumi  yang dilakukan pada saat uji 

coba terbatas.  Subyek penelitian ini adalah lembar kerja siswa berbasis represen-

tasi kimia pada materi larutan penyangga.  Subyek uji coba pada penelitian ini 

adalah guru mata pelajaran kimia dan siswa-siswi kelas XI SMA Negeri yang ada 

di Kotabumi  yang telah mempelajari materi larutan penyangga.  

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian pengembangan ini berasal dari tahap studi pen-

dahuluan yaitu pada guru dan siswa. Pada tahap studi pendahuluan ini data di-

peroleh dari wawancara/kuesioner kepada enam orang Guru dan 60 siswa me-

ngenai materi pembelajaran kimia khususnya pembelajaran materi larutan pe-

nyangga yang dilakukan di lima SMA  Negeri dan satu SMA Swasta yang ada di 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket analisis 

kebutuhan, instrumen validasi ahli, instrumen uji kelayakan LKS, dan instrumen 

uji keterlaksanaan.  

1. Angket Analisis Kebutuhan 

Angket analisis kebutuhan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai LKS yang digunakan oleh beberapa sekolah yang bersang-

kutan.  Angket analisis kebutuhan ini juga digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai kekurangan-kekurangan yang ada di LKS, sehingga menjadi referensi 

bagi kami untuk mengembangkan LKS berbasis representasi kimia. 

 

2. Instrumen Uji Validitas 

Instrumen ini digunakan untuk menguji kesesuaian isi materi pada LKS berbasis 

representasi kimia (yang terdiri-dari kesesuaian isi materi dengan SK-KD dan 

kesesuaian isi materi dengan representasi kimia) , konstruksi (yang terdiri-dari 

konstruksi sesuai format LKS yang ideal dan konstruksi sesuai dengan problem 

solving) dan yang terakhir untuk menguji terhadap aspek keterbacaan LKS 

berbasis representasi kimia hasil pengembangan terhadap penilaian validator. 

 

3. Instrumen Uji Kelayakan LKS 

Instrumen kelayakan LKS ini (yang terdiri-dari angket kemenarikan, keterbacaan, 

konstruksi, serta kesesuaian isi materi) terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait 

dengan tingkat kemenarikan, keterbacaan, konstruksi, serta kesesuaian isi materi 

terhadap LKS yang dikembangkan.  Instrumen ini dilengkapi dengan kolom untuk 

menuliskan kritik maupun saran terhadap LKS. 
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pengembangan LKS berbasis representasi kimia 

 

Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

- Analisis SK dan KD 

- Pengembangan Silabus 

- Pembuatan Analisis Konsep 

- Pembuatan RPP 

- Wawancara guru dan siswa di 6 

SMA di Kotabumi mengenai 

penggunaan LKS dalam  proses 

pembelajaran. 

- Analisis LKS yang digunakan 

oleh guru dan siswa. 

 

Studi Kepustakaan/Literatur Studi Lapangan 

Analisis Kebutuhan 

Perancangan  LKS 

Pembuatan/ Pengembangan LKS berbasis representasi kimia 

Revisi pertama LKS berbasis representasi kimia 

Desain LKS 

berbasisrepresentasi 

Validasi LKS oleh Pakar 

 

 

 

LKS berbasis representasi kimia 

Revisi Produk (LKS) 

Uji Coba Terbatas 

Analisis  

Kebutuhan 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Evaluasi  

Produk 
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1.    Studi Pendahuluan 

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan 

adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan. Tujuan dari studi penda-

huluan adalah menghimpun data tentang susunan dan kondisi LKS yang ada 

sebagai bahan perbandingan atau bahan referensi untuk produk yang 

dikembangkan. Studi pendahuluan terdiri dari: 

 

a. Studi Kepustakaan/Literatur 

Studi ini dilakukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan 

teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan. Dalam tahap 

ini, yang dilakukan adalah menganalisis materi SMA tentang larutan penyangga 

dengan cara mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan Kurikulum Satuan 

Pendidikan KTSP. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji Silabus kimia SMA 

tentang materi asam basa yaitu, Standar Isi (SI), yang meliputi Standar Kom-

petensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada KTSP. 

Selanjutnya, menganalisis LKS kimia tentang materi larutan penyangga, analisis 

yang dilakukan meliputi identifikasi kelebihan dan kekurangan LKS kimia 

tersebut. Hal ini menjadi acuan untuk mengembangkan LKS kimia berbasis 

representasi kimia pada materi larutan penyangga. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan analisis kebutuhan belajar siswa berupa sumber belajar 

terkait sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.  Studi  lapa-

ngan dilakukan di enam SMA Negeri di Kotabumi.  Instrumen yang digunakan 

adalah  lembar wawancara.  
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Wawancara dilakukan terhadap satu orang guru bidang studi khususnya kimia 

yang mengajar di kelas XI dan tiga orang  siswa, perwakilan dari masing-masing 

sekolah tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan  untuk mengetahui LKS 

seperti apa yang digunakan yang mendukung proses pembelajaran. Setelah itu, 

mengidentifikasi LKS kimia pada materi pokok larutan penyangga yang di-

gunakan di SMA Negeri tersebut. Sama halnya seperti studi kepustakaan, yang 

diidentifikasi adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di LKS kimia tersebut. 

 

2.  Perencanaan dan Pengembangan Produk 

 

a. Penyusunan LKS kimia. 

Acuan dalam perencanaan dan pengembangan LKS berbasis representasi kimia 

pada materi larutan penyangga adalah hasil dari analisis kebutuhan yang telah di-

lakukan. Penyusunan LKS ini berdasarkan panduan penyusunan LKS yang akan 

diajarkan pada materi larutan penyangga berbasis representasi kimia. Hal yang 

dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan produk ini adalah:  

1) Menganalisi materi atau standar kompetensi yang akan dijadikan bahan 

pengembangan LKS berbasis representasi kimia. 

2) Mengumpulkan bahan yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan 

LKS berbasis berbasis representasi kimia. 

3) Mengembangkan LKS hal yang pertama dilakukan yaitu mendesain cover 

luar LKS yang dapat menarik minat pembaca untuk melihat dan mem-

bacanya. Desain cover disertai gambar-gambar yang mengacu pada materi 

yang akan dipelajarai. 
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4) Menyusun LKS yang berisikan konsep-konsep yang akan dipelajari. Konsep - 

konsep kimia disusun berbasis berbasis representasi kimia.   

5) Selain itu, LKS disusun menjadi beberapa kegiatan. Dalam setiap kegiatan, 

berisi identifikasi masalah, merumuskan masalah, mencari keterangan 

sementara, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, dan terakhir kesimpulan. 

 

b. Validasi produk dan revisi produk 

Setelah selesai dilakukan penyusunan LKS kimia berbasis berbasis representasi 

kimia, kemudian  LKS tersebut divalidasi oleh validator ahli. Validasi ini 

merupakan proses penilaian kesesuaian LKS terhadap standar isi, kompetensi 

dasar dan indikator-indikator untuk mengetahui apakah LKS yang disusun telah 

memenuhi kategori LKS yang baik, serta untuk mengetahui apakah LKS yang 

disusun telah sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil studi 

pendahuluan.  

Setelah divalidasi ahli, kemudian rancangan atau desain produk tersebut direvisi 

sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator ahli tersebut, kemudian meng-

konsultasikan hasil revisi produk LKS berbasis representasi kimia pada materi 

larutan penyangga, setelah itu produk hasil revisi tersebut dapat diuji cobakan 

secara terbatas.   

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah pelaksanaan uji ahli adalah 

sebagai berikut: 

(a) Melakukan analisis terhadap hasil uji ahli. 

(b) Melakukan perbaikan/revisi berdasarkan analisis hasil uji ahli. 

(c) Mengkonsultasikan hasil perbaikan. 
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3. Evaluasi Produk 

 

Evaluasi produk meliputi uji coba produk secara terbatas dan revisi setelah uji 

coba produk secara terbatas. 

 

a. Uji Coba Produk Secara Terbatas 

Setelah dihasilkan LKS berbasis representasi kimia yang telah divalidasi oleh ahli 

dan telah dilakukan  revisi,  maka dilakukan uji coba produk secara terbatas di 

salah satu SMA Negeri di Kotabumi  untuk mengetahui kelayakan bahan ajar, 

selain itu juga bertujuan bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan materi, ke-

benaran materi, sistematika materi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan materi 

seperti contoh-contoh dan fenomena serta pengembangan soal-soal latihan.  Selain 

itu digunakan untuk mengevaluasi desain  produk,  kualitas produk, kemenarikan, 

keterbacaan dan efektivitas visual siswa atau pembaca. 

 

LKS berbasis berbasis representasi kimia diuji cobakan pada siswa kelas XI IPA  

dan satu orang guru di salah satu SMA Negeri di  Kotabumi. Teknik uji ini 

menggunakan lembar angket penilaian guru dan angket respon siswa. 

dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: 

1) Pengujian kesesuaian isi materi LKS berbasis representasi kimia dengan SK-

KD oleh guru (Tanggapan Guru) : 

(a)   Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis representasi 

kimia kepada guru. 

(b)   Guru mengisi angket uji coba terbatas terhadap aspek kesesuaian isi 

materi dengan SK-KD, lalu memberi kritik dan saran mengenai ke-
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sesuaian isi LKS dengan SK-KD yang ada untuk mengetahui tanggapan 

guru mengenai kesesuaian isi LKS tersebut. 

(c)   Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek konstruksi untuk 

mengetahui  tanggapan guru mengenai konstruksi LKS tersebut. 

(d)   Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek keterbacaan untuk 

mengetahui  tanggapan guru mengenai keterbacaan LKS tersebut. 

 

2) Pengujian keterbacaan dan kemenarikan LKS berbasis representasi kimia 

pada siswa (Respon Siswa) : 

(a)   Memperlihatkan produk hasil pengembangan LKS berbasis berbasis 

representasi kimia kepada siswa. 

(b)   Siswa membaca dan mempelajari LKS berbasis representasi kimia. 

(c)   Siswa mengisi angket tentang aspek keterbacaan, kemenarikan dan 

keterlaksanaan LKS berbasis representasi kimia yang dikembangkan. 

(d)   Siswa mengisi kritik maupun saran terkait LKS berbasis representasi 

kimia hasil pengembangan. 

 

 

b. Revisi Produk Setelah Uji Coba Terbatas 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan, maka tahap akhir yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan LKS berbasis representasi kimia .  

Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil uji coba terbatas, yaitu uji ke-

sesuaian isi materi, uji aspek konstruksi dan keterbacaan oleh guru, serta uji aspek  

keterbacaan, kemenarikan dan keterlaksanaan sebagai  respon siswa terhadap LKS 

berbasis representasi kimia hasil pengembangkan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara, observasi, dan angket (kuisioner).  Menurut Sugiyono (2008), 

kuisoner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.  Observasi secara sempit 

diartikan sebagai kegiatan memperhatikan sesuatu dengan mata.  Di dalam pe-

ngetian secara luas, observasi disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pe-

muatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca 

indera.  Menurut Arikunto (2010), wawancara adalah dialog yang dilakukan 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. 

 

Pada penelitian pengembangan ini, wawancara dilakukan pada studi lapangan dan 

pada uji terbatas.  Pada studi lapangan, wawancara dilakukan terhadap guru mata 

pelajaran kimia dan siswa pada enam SMAN  di Kotabumi.  Wawancara dila-

kukan dengan mewancarai guru dan siswa sesuai dengan pedoman wawancara.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

masukan dalam pengembangan LKS berbasis representasi kimia.  Sedangkan pada 

uji terbatas, wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mengetahui 

tanggapan guru dan siswa terhadap LKS berbasis representasi kimia yang telah 

dikembangkan.  

 

Observasi dilakukan dengan mengamati LKS yang digunakan guru untuk mem-

belajarkan materi larutan penyangga.  Kuasioner dilakukan pada validasi dan pada 

uji terbatas LKS berbasis representasi kimia materi larutan penyangga.  Validasi 

LKS terdiri dari validasi oleh pakar pendidikan dan validasi oleh pakar LKS.  
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Pada validasi kesesuaian urutan dan isi LKS oleh pakar pendidikan, pengumpulan 

data dilakukan dengan menunjukan LKS berbasis representasi kimia yang di-

kembangkan, kemudian meminta validator pakar pendidikan untuk mengisi 

angket validasi kesuaian urutan dan isi LKS yang dikembangkan.  Pada validasi 

kelayakan dan keterbacaan LKS oleh pakar LKS, pengumpulan data dilakukan 

dengan menunjukkan LKS hasil pengembangan, kemudian meminta validator 

pakar pendidikan untuk mengisi angket validasi kelayakan dan keterbacaan 

LKSyang telah disediakan.  Pada uji terbatas, pengumpulan data dilakukan 

dengan menunjukkan LKS, kemudian meminta guru dan siswa mengisi angket 

yang telah disediakan. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik Analisis Data Hasil Wawancara 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara : 

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan wawancara.   

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

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel. 

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 

persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat 
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dianalisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut: 

%100% 


N

J
J

i

in
 (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010) 

Keterangan : inJ% =  Persentase pilihan jawaban-i pada LKS berbasis 

representasi kimia 

                 iJ =  Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

                      N    =  Jumlah seluruh responden 

 

2. Teknik Analisis Data Angket 

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kelayakan,dan keterbacaan 

LKS berbasis representasi kimia. 

 

(a) Teknik analisis data angket uji keterbacaan dan kelayakan LKS berbasis 

representasi kimia menggunakan cara sebagai berikut: 

(1) Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket.  Dalam pengkodean data ini dibuat buku kode 

yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak 

diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta 

kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya. 

(2) Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

(3) Memberi skor jawaban responden. 
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(4) Penskoran jawaban responden dalam uji kesesuaian dan uji kemenarikan 

berdasarkan skala Likert. 

Tabel 3.1  Penskoran pada angket uji kelayakan  dan uji keterbacaan untuk 

pertanyaan positif. 

 

NO Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

(5) Mengolah jumlah skor jawaban responden 

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

a. Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)  

Skor = 5 x jumlah responden  

b. Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden  

c. Skor untuk pernyataan Ragu (RG)  

Skor = 3 x jumlah responden  

d. Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden  

e. Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden  

(6) Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

%100% 


maks

in
S

S
X     (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010) 
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Keterangan :  inX%  = Persentase jawaban angket-i pada LKS berbasis 

representasi kimia pada materi larutan penyangga 

                     S  = Jumlah skor jawaban 

                          maksS   = Skor maksimum yang diharapkan 

(7) Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kelayakan 

dan keterbacaan pada LKS berbasis representasi kimia dengan rumus sebagai 

berikut: 

n

X
X

in

i




%
%   (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010)  

Keterangan :   iX%       =  Rata-rata persentase angket-i pada LKS berbasis 

representasi kimia pada larutan penyangga. 

 inX% =  Jumlah persentase angket-i pada LKS berbasis  

representasi kimia pada larutan penyangga. 

   n           =  Jumlah butir soal 

(8) Memvesualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan 

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilakukan 

dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang 

tersedia (Marzuki, 1997). 

(9) Menafsirkan persentase angket secara keseluruhan dengan menggunakan 

tafsiran Arikunto (1997 

Tabel 3.2 Tafsiran persentase angket 

Persentase Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 
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40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 

 


