
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang 

bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan pada anak usia 4-5 tahun. 

Penelitian model ini mengembangkan produk pendidikan yang terbukti efektif 

(Borg dan Gall, 1983:771). Produk dari pengembangan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini berupa buku panduan untuk guru yang berisi model 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan pada anak usia 

4-5 tahun. Penelitian ini mengadaptasi pada model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang sudah ada. Penelitian dan pengembangan ini dipilih dengan alasan 

bahwa penelitian ini berorientasi pada mengembangkan produk. Metode 

pengembangan pada penelitian ini menggunakan teori Borg dan Gall (1983:772) 

yang memiliki pengertian yaitu suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan. 

Borg dan Gall (1983:775) menjelaskan serangkaian tahap atau langkah 

yang harus ditempuh dalam pendekatan ini, yaitu: 

1. Research and information collection (penelitian dan pengumpulan informasi) 

yang meliputi analisis kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, 

dan persiapan membuat laporan yang terkini. 

2. Planning (perencanaan) berupa pendefinisian keterampilan yang harus 

dipelajari, perumusan tujuan, merumuskan materi, merumuskan model 



pembelajaran (langkah, support system, social system, prinsip reaksi, 

instructional and nurturant effect dan penilaian),  penentuan urutan 

pembelajaran, dan uji kelayakan (dalam skala kecil). 

3. Develop preliminary form of product (mengembangkan bentuk produk awal) 

yang terdiri dari penyiapan materi pembelajaran, prosedur/ penyusunan buku 

pegangan, dan instrumen evaluasi. 

4. Preliminary Field Testing (uji coba lapangan awal) yaitu pengujian awal yang 

dilakukan di 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Pengumpulan data 

dengan wawancara, observasi, dan kuesioner yang selanjutnya data tersebut 

dianalisis. 

5. Main Revision Product (revisi produk awal) yaitu melakukan revisi utama 

terhadap produk didasarkan pada saran-saran saat uji coba. 

6. Main field testing (uji coba lapangan utama) yaitu melaksanakan uji coba 

lapangan utama yang dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. 

Data kuantitatif tentang performance subjek sebelum dan sesudah ujicoba 

dianalisis. Hasilnya dinilai sesuai dengan tujuan dan dibandingkan dengan 

data kelompok kontrol bila memungkinkan. 

7. Operational product revision (revisi produk operasional) yaitu melakukan 

revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan saran-saran 

uji coba. 

8. Operational Field Testing (uji lapangan operasional) yaitu melakukan uji 

lapangan operasional yang dilakukan pada 10-30 sekolah dengan 40-200 



subjek. Data wawancara, observasi, dan kuesioner dikumpulkan dan 

dianalisis. 

9. Final Product Revision (revisi produk akhir) berupa proses revisi tahap akhir 

berdasarkan saran dari uji lapangan operasional. 

10. Dissemination and Implementation (diseminasi dan implementasi) yaitu 

mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk. Membuat laporan 

mengenai produk pada pertemuan profesional dan pada jurnal-jurnal. 

Bekerjasama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara komersial, 

memonitor produk yang telah didistribusikan guna membantu kendali mutu. 

Namun dalam penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap ke tujuh yaitu 

revisi produk operasional. Uji lapangan operasional. Revisi produk akhir dan 

diseminasi ini tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu dan biaya.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitan dan pengembangan ini secara garis besarnya 

mempunyai dua tujuan utama, yakni: pertama, mengembangkan produk yang 

mengarah pada kegiatan pengembangan, dan kedua menguji keefektifan produk 

dalam mencapai tujuan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang 

dikemukakan oleh Borg dan Gall dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu 

Tahap 1: studi pendahuluan atau (1) research and information collecting. Tahap 

2: pengembangan produk, meliputi dua kegiatan: (2) planning dan (3) develop 

preliminary form of product. Tahap 3: validasi produk meliputi tujuh kegiatan: (4) 



preliminary field testing, (5) main product revision, (6) main field testing, (7) 

operational product revision (8) operational field testing, (9) final product 

revision, (10) dissemination and implementation. Pengelompokan menjadi tiga 

tahap ini hanya untuk memudahkan dalam proses penelitian, namun tidak 

mengurangi makna masing-masing langkah yang sebenarnya. 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Tahap ini merupakan langkah awal dilakukannya penelitian pengembangan 

yang meliputi studi literatur dan survei lapangan. Tahap ini mencakup kegiatan 

mengkaji literatur, khususnya teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan 

masalah yang diteliti, dan mengkaji temuan-temuan penelitian terbaru. Peneliti 

akan mengkaji produk yang dikembangkan berupa buku panduan untuk guru yang 

berisi model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan. Survei lapangan dilakukan untuk menganalisis 

kebutuhan kegiatan pembelajaran tentang kemampuan mengenal bilangan. Survei 

lapangan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan guru di TK. 

2. Tahap Pengembangan Produk 

Tahap ini merupakan gabungan dari tahap perencanaan dan pengembangan 

produk awal. Perencanaan merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya 

penelitian dan pengumpulan data awal. Perencanaannya meliputi produk yang 

akan dihasilkan, menentukan tujuan dan manfaat yang akan didapatkan, siapa 

pengguna produk, merumuskan komponen produk yang dihasilkan, mengapa 

produk yang dihasilkan dianggap penting, dimana lokasi pengembangan produk 

dan bagaimana proses pengembangannya. Produk yang dihasilkan dalam 



penelitian ini adalah berupa buku panduan dan buku kajian akademik yang berisi 

pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun. Pengguna dari produk ini 

adalah guru. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

dianggap penting untuk panduan dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk anak usia dini.  

Selanjutnya, tahap pengembangan awal model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan meliputi 

mengumpulkan materi tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD dan materi 

tentang kemampuan mengenal bilangan. Peneliti mengembangkan produk berupa 

buku panduan dan buku kajian akademik. Buku panduan berisi petunjuk 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikembangkan. 

Buku kajian akademik berisi teori yang berkaitan dengan model pembelajaran 

kooperatif yang berisi latar belakang model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

langkah-langkah, support system dan social system, prinsip reaksi, instructional 

and nurturant effect dan penilaian serta kajian perangkat model pembelajaran 

yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dikembangkan. Selanjutnya peneliti melakukan validasi kepada ahli sebelum 

menguji produk yang telah dikembangkan.  

3. Tahap Pengujian Produk 

Tahap pengujian produk adalah gabungan dari tahap uji coba lapangan 

awal revisi hasil uji coba lapangan awal, uji coba lapangan, revisi hasil uji coba 

lapangan, uji operasional, dan revisi produk akhir. Pada tahap ini dilakukan 



validasi rancangan produk oleh ahli materi model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan ahli instrumen kemampuan mengenal bilangan anak usia dini. Hasil 

validasi ahli kemudian dikaji untuk memperbaiki rancangan produk sebelum 

diujicobakan. Setelah dilakukan uji validasi ahli, kemudian dilakukan revisi 

produk berdasarkan masukan dan koreksi dari ahli. Uji coba produk yang 

meliputi: 

a. Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal ini dilakukan dengan tujuan untuk  mendapatkan 

evaluasi awal dari produk yang baru. Uji coba lapangan awal  model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dilakukan melibatkan 2 sekolah TK yang berbeda. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk memperbaiki penerapan 

pada tahap berikutnya. Peneliti dalam uji coba lapangan awal ini melakukan 

wawancara dan memberikan kuesioner kepada subjek. Tujuannya adalah untuk 

mengumpulkan informasi. Selain itu peneliti juga melakukan observasi 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan subjek terkait penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

b. Revisi Produk Awal 

Setelah uji lapangan awal, semua data dikumpulkan dan dianalisis. Data 

hasil uji coba lapangan awal ditindaklanjuti dengan cara evaluasi dan revisi 

tentang kekurangan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan pada anak usia 4-5 tahun.  



c. Uji Coba Lapangan Utama 

Setelah melakukan revisi produk awal, maka tahap selanjutnya adalah 

tahap uji coba lapangan utama. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah 

produk yang dikembangkan memenuhi tujuan kinerjanya. Uji coba lapangan 

utama model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal bilangan dilakukan pada anak usia 4-5 tahun melibatkan 5 

TK. Uji coba lapangan utama ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk yang telah dihasilkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan 

kuesioner pada tahap ini. Hasil dari uji coba lapangan menjadi landasan untuk 

melakukan revisi tahap akhir terhadap produk yang dikembangkan dan 

menghasilkan produk final. Tahap ini menggunakan desain ekserimental time 

series untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. 

d. Revisi Produk Operasional 

Evaluasi dan revisi pada uji lapangan operasional ini untuk memperbaiki 

hal-hal yang masih kurang baik hasilnya pada saat uji coba lapangan utama. 

 

C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan produk yang akan dikembangkan 

sebagai dasar untuk melakukan revisi model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

untuk meningkatkankan kemampuan mengenal bilangan anak usia 4-5 tahun. 

Desain uji coba model pembelajaran pada penelitian ini dilakukan melalui 2 



tahap. Tahap satu adalah validasi oleh para ahli, tahap dua adalah uji coba pada 

lapangan awal dan uji coba lapangan utama. 

a. Tahap 1 

Sebelum dilakukan uji coba di lapangan, model yang dikembangkan harus 

divalidasi oleh ahli. Hasil validasi tersebut digunakan untuk menjamin bahwa 

produk awal yang dikembangkan layak untuk diuji coba. Selain itu validasi ahli 

ini juga untuk memberi penguatan dan meninjau ulang produk awal serta 

memberikan masukan terhadap kekurangan produk awal.  

b. Tahap 2 

Setelah produk yang dikembangkan dinyatakan layak oleh para ahli, 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan awal. Uji coba model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan pada 

anak usia 4-5 tahun diawali dengan uji coba lapangan awal dengan menggunakan 

2 TK sebagai subjek uji coba. Dalam uji coba lapangan awal, peneliti 

mendapatkan masukan untuk perbaikan model pembelajaran. Hasil dari uji coba 

lapangan awal akan digunakan untuk merevisi model pembelajaran sebelum diuji 

coba di lapangan utama. 

Uji coba lapangan utama merupakan uji coba kedua setelah uji lapangan 

awal. Uji coba lapangan dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak subjek 

yaitu, 5 TK dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Uji 

coba lapangan utama dilakukan untuk mendapatkan penilaian melalui angket 

respon guru terhadap model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Uji coba 

lapangan utama ini untuk mengetahui mutu dari produk yang dikembangkan 



sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan juga untuk menilai efektivitas model 

pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba lapangan utama untuk melihat 

efektivitas menggunakan model penelitian kuasi eksperimen dengan one grup 

time series design.  Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4. Desain Penelitian One Grup Time Series 

Subjek Postest  Postest  Postest  Postest  Postest  

Anak TK Kelompok A O1 O2 O3 O4 O5 

Sumber : Arifin (2012:77).   

Keterangan : 

O1 : Postest pertama 

O2 : Postest kedua 

O3 : Postest ketiga 

O4 : Postest keempat 

O5  : Postest kelima 

Desain penelitian ini tes dilakukan lebih dari dua kali. Setelah dilakukan 

postest kemudian dilakukan perlakuan. Selanjutnya dilakukan beberapa kali tes 

seperti sebelumnya. Arifin (2012:77) menjelaskan jika diantara postest telah 

menunjukkan perbedaan yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan tersebut merupakan pengaruh dari perlakuan yang diberikan.   

2. Subjek Uji Coba 

Subjek dalam penelitian ini meliputi: 

a. Satu ahli instrumen, uji ahli instrumen model pembelajaran ini untuk menilai 

dan mengevaluasi instrumen model pembelajaran sebelum diuji coba pada 

anak. 



b. Satu ahli materi, uji ahli materi ini untuk menilai kelayakan materi 

pembelajaran sebelum diuji coba oleh guru. 

c. Sebanyak 7 kelas di TK menjadi subjek dalam uji coba produk, bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan produk dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan pada anak usia 4-5 tahun. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrumen pengumpulan data ada penelitian ini adalah angket, 

wawancara, dan daftar cek. 

a. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

 Wawancara dipakai sebagai alat pengumpul data dari guru sebagai 

pengguna berhubungan dengan saran, kritik, dan masukan-masukan. Pedoman 

wawancara mengacu pada item penilaian responden mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

bilangan yang tidak terdapat dalam angket. Wawancara juga dilakukan untuk 

mengetahui analisis kebutuhan sebelum melakukan uji coba lapangan. 

2) Angket 

 Penelitian ini menggunakan angket sebagai salah satu alat untuk 

menghimpun data. Arifin (2012:228) menjelaskan angket adalah sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau 

mengumpulkan data tentang tanggapan dan saran objek uji coba sesuai dengan 

pendapatnya. Angket digunakan untuk mendapatkan data berkaitan dengan model 

pembelajaran dari validator dan juga guru. 



3) Observasi  

 Arifin (2012:242) menjelaskan bahwa daftar cek adalah daftar yang 

berisi aspek-aspek yang akan diamati. Pada daftar cek ini lebih mencari data 

secara kuantitatif terhadap kemampuan mengenal bilangan anak. Daftar cek 

dilakukan untuk mengamati apakah kemampuan mengenal bilangan anak semakin 

meningkat setelah guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

b. Instrumen Pengumpulan Data  

1) Pedoman Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan sebagai bahan untuk menganalisis 

kebutuhan yang didapatkan dari informasi tentang pertanyaan seputar proses 

pembelajaran di TK. Pedoman wawancara memuat pertanyaan seputar proses 

pembelajaran, kemampuan mengenal bilangan, sarana dan prasarana sekolah. 

Pedoman wawancara ini dibuat untuk mendukung proses studi pendahuluan 

dalam arah mengembangkan produk sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Pedoman Wawancaara Analisis Kebutuhan 

Aspek yang dinilai Pertanyaan No 

item 

Jumlah 

soal 

Keadaan kelas Jumlah anak dan guru 1 1 

Pelaksanaan 

pembelajaan di kelas 

Pelaksanaan pembelajaran mengenal 

bilangan  

2 

3 Model pembelajaran yang digunakan 3 

Proses pelaksanaan model 

pembelajaran  

4 

Sarana dan prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana 

yang mendukung 

5 

2 
Kebutuhan guru untuk mengenalkan 

bilangan 

6 

Kemampuan 

mengenal bilangan 

Kemampuan anak dalam mengenal 

bilangan 

7 

4 

Reaksi anak ketika dikenalkan dengan 

bilangan 

8 

Seberapa penting kemampuan 

mengenal bilangan 

9 

Kebutuhan akan model pembelajaran 

yang mendukung 

10 

Pengetahuan guru 

tentang pembelajaran 

kooperatif 

Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif 

11 

2 
Pengetahuan tentang model 

pembelajaran kooperatif 

12 

Kendala pembelajaran 
Kesulitan yang dialami dalam 

mengenalkan bilangan pada ana 

13 
1 

Jumlah 13 13 

 

2) Angket 

 Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket skala 

pengukuran Skala Likert dengan empat pilihan jawaban sebagai berikut: 

Tabel 6. Ketentuan Penilaian Instrumen Penelitian 

Skor Keterangan 

1 Sangat tidak tepat/sangat tidak sesuai/sangat tidak jelas/sangat tidak 

menarik/sangat tidak mudah 

2 Kurang tepat/kurang sesuai/kurang jelas/kurang menarik/kurang 

mudah 

3 Tepat/sesuai/jelas/menarik/mudah 

4 Sangat tepat/sangat sesuai/sangat jelas/sangat menarik/sangat mudah 



 Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua angket yaitu 

angket validasi untuk Ahli Materi Pembelajaran dan angket untuk guru. Berikut 

kisi-kisi angket yang digunakan: 

a) Angket validasi untuk ahli materi 

Angket untuk ahli materi pembelajaran berupa angket tanggapan penilaian 

ahli materi terhadap materi model pembelajaran kooperatif tipe STAD. kisi-kisi 

angket untuk ahli materi adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator No. Butir 

1 

Isi buku panduan 

Materi  1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

2 Bahasa 12, 13 

3 Penulisan  14, 15 

Jumlah 15 

b) Angket untuk pengguna (guru) 

Angket untuk guru berisikan penilaian sebagai pengguna tentang model 

pembelajaran dan kemenarikan penyajian model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Kisi-kisi angket untuk guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Kisi-kisi Angket untuk Guru 

No Aspek yang dinilai Nomor Butir 

1 Materi 1, 2, 3, 4, 5 

2 Bahasa 6, 7 

3 Penulisan 8, 9 

4 Sintak 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21  

5 Kesesuaian dengan kebutuhan anak 22, 23, 24, 25, 26 

6 Kemudahan model 27, 28 



3) Daftar Cek 

Daftar cek ini dilakukan kepada anak setelah dilakukan pengembangan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan.  

Tabel 9. Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Mengenal Bilangan Anak Usia 4-5 

tahun 

Variabel  Indikator  Item 

Kemampuan 

mengenal 

bilangan  

Berhitung  Membilang sesuai urutan bilangan 

Menghitung menggunakan benda  

Menghitung dengan memindahkan 

benda 

Menyebutkan bilangan terakhir yang 

disebut sebagai jumlah dari benda yang 

dihitung 

Mengenal jumlah 

dan hubungannya 

 

Menunjukkan atau memberi jumlah 

benda yang diminta 

Menghubungkan lambang bilangan 

dengan benda 

Mengenal lambang 

bilangan 

Memberi label bilangan 1-10 ketika 

melihat benda 

Menyebutkan lambang bilangan 

Melengkapi urutan bilangan yang hilang 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini berbeda sesuai dengan proses 

penilaian yang akan dilakukan dan instrumen penilaian yang digunakan. 

a. Studi Pendahuluan 

Proses studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara terbuka dengan 

guru. Data yang didapatkan dalam proses wawancara berupa data kualitatif 

meliputi jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Data kualitatif ini selanjutnya 

akan dianalisis dengan analisis deskriptif.  



b. Pengembangan produk 

Data yang didapatkan akan dianalisis dan diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD), komponen pembelajaran dan instrumen yang 

dikembangakan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan atau 

belum. Data yang diperoleh dari para ahli dan praktisi dianalisis untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran yang dikembangkan sudah bisa dikatakan valid 

ditinjau dari kekuatan landasan teori dan konsistensi diantara komponen model 

secara internal. Data hasil uji coba lapangan digunakan untuk menjawab kriteria 

kepraktisan dan keefektifan model pembelajaran yang dikembangkan. 

Langkah yang digunakan untuk memberikan kriteria kualitas terhadap 

produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut:  

1) Data yang berupa skor tanggapan ahli, guru dan anak diperoleh dari angket 

atau daftar cek yang diubah menjadi data interval. Dalam kuesioner diberikan 

empat pilihan untuk memberikan tanggapan tentang kualitas produk yang 

dikembangkan yaitu: (4) sangat baik, (3) baik, (2) cukup,(1) kurang.  

2) Skor yang diperoleh kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif skala 

empat sebagai berikut:  

Tabel 10. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala 4 

No Interval Skor Kriteria 

1 (        )    (         ) Sangat baik 

2                Baik 

3                Cukup 

4                       Kurang 

 

 



Keterangan: 

X : Skor Empiris 

Mi : mean skor ideal  =   ⁄  (skor maksimum+skor minimum) 

SD : simpangan baku ideal =   ⁄   (skor maksimum-skor minimum) 

Berdasarkan rumus konversi pada tabel tersebut dapat diperoleh gambaran 

dalam mengubah data kuantitatif menjadi data kualitatif. Skor setiap tanggapan 

yang diperoleh dikonversikan menjadi nilai untuk mengetahui kategori setiap butir 

tanggapan secara keseluruhan terhadap hasil pengembangan. Syarat minimal 

produk yang dikembangkan layak untuk digunakan adalah minimal kriteria 

“cukup” sehingga lebih mudah untuk memberikan kriteria sebuah nilai bahwa 

model pembelajaran hasil pengembangan sudah layak atau belum digunakan 

dalam pembelajaran.  

 


