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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) adalah proses pengembangan dan validasi produk pendidikan 

(Wina Sanjaya, 2013: 129). Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa 

aplikasi game flash matematika materi Sistem Koordinat untuk siswa kelas 8 SMP. 

Model pengembangan untuk menghasilkan aplikasi game flash ini adalah model 

pengembangan ADDIE.  

B. Subjek Penelitian  

Pelaksanaan ini dilaksanakan di SMP Kristen Satya Wacana yang beralamat di 

Jl. Diponegoro 52-60, Sidorejo, Salatiga, Provinsi Tawa Tengah. Sekolah ini 

merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Subjek penelitian ini adalah 

guru matematika dan siswa  kelas VIII B dan VIII C SMP Kristen Satya Wacana 

Salatiga serta mahasiswa Pendidikan Matematika UKSW. Subjek dalam penelitian 

ini dibagi menjadi dua yaitu siswa kelas VIII B yang menggunakan aplikasi game 

flash dan siswa kelas VIII C yang tidak menggunakannya.  

C. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang menggambarkan langkah-

langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model ADDIE 

adalah salah satu model sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan 

desain dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari (Benny A. 

Pribadi, 2009: 125). ADDIE  merupakan kependekan dari analysis, design, 

development, implementation and evaluation. Menurut langkah-langkah 

pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini dilakukan secara 

sistemik dan sistematik. 

Pada tahap analysis akan dianalisis kebutuhan siswa untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa kemudian akan 

dilakukan analisis terhadap game flash yang akan digunakan karena harus sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pada tahap design atau desain akan dilakukan desain 
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material dan menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi 

pembelajaran. Tahap ketiga adalah development dilakukan produksi program dan 

bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Tahap selanjutnya 

adalah implementation atau implementasi game flash untuk melaksanakan program 

pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. 

Pada tahap evaluasi dilakukan evaluasi terhadap game flash yang dikembangkan baik 

evaluasi dari pendapat atau tanggapan siswa, evaluasi media dan metode 

pengembangan, serta evaluasi program pembelajaran dan hasil belajar. Berdasarkan 

hasil evaluasi akan ditarik kesimpulan apakah game flash efektif untuk 

dikembangkan dan dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Model desain 

pembelajaran ADDIE dengan komponen-komponennya dapat diperlihatkan pada 

Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Model ADDIE  

1. Tahap Analysis  

Tahap ini merupakan tahap analisis untuk menganalisis kebutuhan siswa 

secara umum untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat, serta menentukan 

kompetensi siswa. Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja 

atau performance analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis. Analisis 

kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja 
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yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran 

atau perbaikan manajemen. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang 

diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari 

oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Berdasarkan 

kurikulum 2013, salah satu kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah memiliki tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara sederhana dan jelas, 

namun menarik pada sistem penyajiannya. Pada tahap ini dilakukan analisis 

terhadap gaya belajar siswa dan hasil analisis digunakan sebagai landasan dalam 

pelaksanaan tahap selanjutnya sehingga pengembangan aplikasi game flash sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

Analisis terhadap gaya belajar siswa menggunakan angket gaya belajar dan kisi-

kisinya terdapat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar Siswa 

Konsep Aspek Indikator 
No Butir 

+ - 

Gaya 

Belajar 

Visual 

Rapi dan teratur 1, 3  

Berbicara dengan cepat 2  

Mengingat dengan asosiasi visual (melihat)  5, 6, 12 7 

Pengeja yang baik dan suka membaca 4, 8, 10  

Suka mecoret-coret 9  

Lebih menyukai seni lukis daripada musik 11  

Auditori 

Berbicara dengan diri sendiri saat bekerja 1  

Merasa kesulitan menulis tetapi pandai bicara 5, 8 6 

Lebih suka musik dari pada seni lukis 9  

Suka berbicara 4, 11  

Mudah terganggu dengan keributan 2  

Kebiasaan melafalkan kata 3, 7, 12  

Belajar melalui mendengar dan mengingat 10  

Kinestetik 

Belajar melalui manipulasi dan praktik 4, 5  

Menggunakan jari atau anggota tubuh lain 

sebagai penunjuk saat membaca 

7, 8, 11  

Duduk tenang untuk waktu yang lama  9 

Menyentuh orang untuk mendapat perhatian 2  

Berdiri dekat saat berbicara dengan seseorang 3  

Menghafal dengan berjalan dan melihat 6  

Membuat keputusan berdasarkan perasaan 10  

Meluangkan waktu untuk kegiatan fisik 12  

Berbicara dengan perlahan 1  

Total 33 3 
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2. Tahap Desain  

Pada tahap ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang 

didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti 

yang diharapkan. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain adalah 

menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti 

aktivitas pembelajaran, menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan 

strategi. Langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya adalah 

dengan membuat desain media pembelajaran game flash yang sesuai dengan gaya 

belajar siswa serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

3. Tahap Development  

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan 

memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Pada intinya tahap ini adalah memproduksi 

program dan bahan ajar berupa aplikasi game flash dengan materi Sistem 

Koordinat kelas VIII SMP yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan tipe 

gaya belajarnya. Aplikasi game flash ini akan diproduksi menggunakan software 

Macromedia Flash Pro 8.   

4. Tahap Implementation  

Pada tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan 

pengembangan adalah melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan 

desain atau spesifikasi program pembelajaran. Pada tahap ini aplikasi game flash 

ini akan diuji dalam tiga tahap: 

a. Expert Judgement 

Expert judgement atau uji ahli dilakukan dengan responden ahli media atau 

dosen pembimbing.  Kegiatan ini dilakuan untuk mereview aplikasi game flash 

pada awalnya  dan memberikan masukan untuk perbaikan dengan menggunakan 

angket penilaian validasi. Lembar penilaian validasi digunakan untuk mengetahui 

kualitas awal aplikasi game flash. Hasil dari lembar penilaian validasi kemudian 

dianalisis dan hasil analisis baik berupa kekurangan maupun kelebihan aplikasi 

menjadi landasan dalam revisi aplikasi yang pertama.  

 



 

22 
 

b. Uji Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil dilakukan dengan responden kelompok kecil yaitu 

beberapa mahasiswa Pendidikan Matematika sebagai pengguna aplikasi game 

flash. Kegiatan ini untuk mereview aplikasi game flash yang kedua setelah 

direvisi untuk memberikan masukan dan untuk perbaikan dengan menggunakan 

angket penilaian validasi. Hasil dari lembar penilaian validasi kemudian dianalisis 

dan hasil analisis baik berupa kekurangan maupun kelebihan aplikasi menjadi 

landasan dalam revisi aplikasi yang kedua. 

c. Uji Lapangan 

Uji lapangan merupakan uji coba di sekolah dengan siswa dan sebagai 

responden. Setelah melalui dua tahap uji coba dan dua tahap revisi, aplikasi game 

flash diterapkan di lapangan. Siswa diberikan aplikasi tersebut untuk diinstal di 

computer. Setelah siswa menggunakan aplikasi game flash siswa diberikan lembar 

penilaian yang berupa angket pendapat siswa. 

5. Tahap Evaluation  

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan  untuk 

memberikan nilai terhadap program pembelajaran (Benny A. Pribadi, 2009: 135). 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil 

belajar. Evaluasi dilaksanakan dalam dua hal yaitu menilai prestasi siswa setelah 

menggunakan aplikasi game flash, mengevaluasi kepraktisan dan keefektifan 

aplikasi game flash. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Lembar Penilaian Validasi, Kepraktisan dan Pendapat Siswa  

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengevaluasi aplikasi game flash. 

Lembar ini diberikan kepada para ahli, dimana para ahli yang dimaksud adalah 

dosen pembimbing dan ahli media dalam bidang Macromedia Flash Pro 8. Kisi-

kisi lembar validasi tercantum pada Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Penilaian Validasi Aplikasi Game Flash 

b. Lembar Kepraktisan 

Lembar kepraktisan digunakan untuk mengevaluasi kepraktisan aplikasi 

yang telah diujicobakan. Lembar ini akan diberikan kepada observer yaitu 

mahasiswa pendidikan matematika dan guru. Kisi-kisi lembar penilaian 

kepraktisan tercantum pada Tabel 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek No Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

Materi 

1 Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar, tujuan dan 

indikator 

1 

2 Kesesuaian tingkat kesulitan dan konsep materi dengan 

perkembangan kognitif siswa 

2 

3 Keterkaitan contoh materi dengan yang ada di 

lingkungan sekitar 

3 

4 Evaluasi yang diberikan sesuai dengan kompetensi 

dasar, indikator dan tujuan 

4 

5 Kualitas situasi atau masalah pada contoh dan evaluasi 5 

6 Cakupan materi 6 

7 Penggunaan bahasa baku 7 

8 Penggunaan kalimat yang jelas dan tepat, serta 

interaktif  

8 

9 Sistematika pembahasan materi 9 

10 Sistematika isi secara keseluruhan 10 

 

 

 

 

 

Tampilan 

1 Menarik dan merangsang siswa untuk belajar 1 

2 Pemilihan jenis dan ukuran huruf mendukung media 

menjadi lebih menarik 

2 

3 Kemudahan membaca teks atau tulisan 3 

4 Pemilihan warna 4 

5 Penekanan untuk petunjuk khusus 5 

6 Pemilihan animasi 6 

7 Kejelasan gambar, sketsa maupun ilustrasi 7 

8 Kemudahan dalam mengoperasikan 8 

9 Kemampuan media untuk menambah motivasi belajar 9 

10 Kemampuan media menambah keterampilan siswa  10 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Penilaian Kepraktisan 

c. Lembar Pendapat Siswa 

Lembar pendapat siswa digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

dapat belajar dengan aplikasi ini dan bagaimana respons siswa terhadap aplikasi 

ini. Dari lembar pendapat siswa yang berisi kalimat terbuka dapat diperoleh 

respons siswa yang merupakan subjek penelitian ini. Kisi-kisi lembar penilaian 

pendapat siswa tercantum pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Penilaian Pendapat Siswa 

No Indikator Item 

1 Aplikasi game flash mempunyai tampilan yang menarik 1 

2 Aplikasi game flash menarik minat belajar matematika 2 

3 Aplikasi game flash mudah dipahami 3 

4 Aplikasi game flash memudahkan belajar matematika 4 

5 Aplikasi game flash disusun untuk melatih keterampilan siswa 5 

2. Tes 

Tes yang digunakan adalah pretest dan posttest. Soal pretest dan posttest 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah menggunakan aplikasi 

game flash. Soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kisi-kisi soal pretest dan 

posttest tercantum pada Tabel 3.5.  

 

 

 

No Indikator Item 

1 Materi yang dijelaskan dalam aplikasi dapat dipahami oleh siswa 1 

2 Penggunaan gambar atau sketsa lainnya memudahkan siswa dalam 

belajar 

2 

3 Kejelasan kalimat dalam penjelasan, petunjuk dapat dipahami siswa 3 

4 Siswa menjadi lebih antusias dalam pembelajaran 4 

5 Penggunaan aplikasi untuk belajar mandiri 5 

6 Penggunaan aplikasi tidak terbatas waktu dan tempat  6 

7 Aplikasi game flash sebagai bahan ajar tambahan dalam proses 

pembelajaran 

7 

8 Pengembangan aplikasi ini hanya memerlukan sedikit biaya 8 

9 Aplikasi game flash menambah manfaat computer 9 

10 Hasil belajar siswa menggunakan aplikasi game flash  10 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Jenis 

Soal  
Nomor 

Menggunakan 

koordinat 

Cartesius 

dalam 

menjelaskan 

posisi relatif 

benda terhadap 

acuan tertentu. 

Mengerti istilah berkaitan dengan 

koordinat, ordinat, absis, dan 

kuadran.  

Pilihan 

Ganda 

1 

Menentukan koordinat titik pada 

bidang koordinat. 

2 

Menentukan posisi suatu titik pada 

koordinat dan kuadran. 

3, 4, 5, 

6 

Menentukan jarak suatu titik 

terhadap sumbu X dan sumbu Y. 

7, 8 

Menentukan posisi titik terhadap titik 

asal (0,0). 

9, 10 

Menentukan posisi titik terhadap titik 

tertentu (a,b).  

11, 12, 

13 

Menentukan titik potong suatu garis 

terhadap sumbu X atau Y.  

14, 15 

E. Instrumen Penelitian  

1. Lembar Penilaian Aplikasi Game Flash  

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi ini diberikan validator, tahap validasi bertujuan untuk 

mengevaluasi aplikasi game flash. Lembar validasi berisi aspek-aspek untuk 

mengetahui aplikasi yang dikembangkan dari desain hingga materi berkualitas 

baik atau tidak. Aspek yang dinilai pada lembar validasi ini meliputi kelengkapan 

materi, kesesuaian materi dengan indikator, tampilan seperti ukuran huruf dan 

kejelasan tulisan, desain serta kemampuan aplikasi game flash dalam 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.  

b. Lembar Kepraktisan 

Lembar kepraktisan digunakan untuk mengevaluasi kepraktisan aplikasi 

setelah  diujicobakan, untuk mengetahui aplikasi yang telah dikembangkan ini 

memenuhi kriteria kepraktisan atau tidak. Lembar ini akan diberikan kepada 

observer yaitu mahasiswa pendidikan matematika dan juga guru setelah uji coba 

aplikasi game flash dilaksanakan.   
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c. Lembar Pendapat Siswa  

Lembar pendapat siswa digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

dapat belajar dengan aplikasi ini dan bagaimana respons siswa terhadap aplikasi 

ini. Apakah aplikasi dapat membantu siswa dalam belajar matematika atau tidak. 

2. Soal Pretest dan Posttest 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi game flash. Penyusunan soal tes disesuaikan dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator materi yang diajarkan dalam 

aplikasi ini. Hasil dari kedua tes tersebut akan diamati dan dibandingkan mana 

yang lebih baik dan juga apakah siswa telah mencapai KKM setelah 

menggunakan aplikasi ini.  

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Data Gaya Belajar Siswa 

Data yang diperoleh melalui angket gaya belajar siswa dalam bentuk 

kualitatif yang berupa huruf diubah menjadi nilai kuantitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Jenis data yang diambil berupa data kualitatif selanjutnya diubah menjadi data 

kuantitatif dengan ketentuan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Aturan Pemberian Skala 

Keterangan Skor 

Selalu (Sl) 4 

Sering (Sr) 3 

Jarang (Jr) 2 

Tidak Pernah (Tp) 1 

b. Setelah data terkumpul kemudian menghitung rata-rata skor dari masing-

masing tipe gaya belajar (visual, auditori dan kinestetik) dengan rumus berikut. 

 

Keterangan: 

 : nilai rata-rata   : jumlah skor 

N : jumlah pertanyaan pada setiap kategori gaya belajar 

c. Menentukan tipe gaya belajar setiap siswa berdasarkan skor rata-rata yang 

diperoleh pada setiap kategori gaya belajar. Terdapat tiga kategori gaya belajar 

yaitu visual, auditori dan kinestetik dan siswa hanya memiliki satu gaya belajar 
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yang dominan. Gaya belajar tersebut dapat ditentukan berdasarkan rata-rata 

tertinggi diantara ketiga kategori gaya belajar yang diperoleh siswa. Siswa 

dengan rata-rata gaya belajar visual tertinggi berarti siswa tersebut memiliki 

tipe gaya belajar visual dan lainnya. 

2. Analisis Data Validasi Aplikasi dan Lembar Kepraktisan  

Data yang diperoleh melalui lembar validasi ahli dan lembar kepraktisan oleh 

responden yang berupa huruf diubah menjadi nilai kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Jenis data yang diambil berupa data kualitatif selanjutnya diubah menjadi data 

kuantitatif dengan ketentuan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Aturan Pemberian Skala 

Keterangan Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

b. Setelah data terkumpul kemudian menghitung rata-rata skor dengan rumus 

berikut. 

 

Keterangan: 

 : nilai rata-rata     

N : jumlah penilai  

 : jumlah skor 

c. Mengubah nilai tiap aspek kriteria dalam masing-masing komponen aplikasi 

matematika menjadi nilai kualitatif dengan kriteria kategori penilaian dengan 

ketentuan dalam Tabel 3.8.  
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Tabel 3.8 Kriteria Penilaian 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Mi : rata-rata yang dapat dicari dengan menggunakan rumus 

Mi =  (skor maksimal + skor minimal) 

SBi : simpangan baku yang dapat dicari dengan menggunakan rumus 

SBi =  (skor maksimal – skor minimal) 

Skor maksimal =  butir kriteria x skor tertinggi 

Skor minimal =  butir kriteria x skor terendah 

Presentase penilaian =  

d. Mengubah nilai aspek kriteria pada aplikasi menjadi nilai kualitatif sesuai 

dengan kriteria kategori penilaian dengan ketentuan penilaian seperti 

dijabarkan pada Tabel 3.8. Hasil persentase penilaian validasi dapat dilihat 

pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Kategori Persentase Penilaian Validasi Aplikasi dan 

Kepraktisan  

No Rentang Skor (x) 

kuantitatif 

Kategori Kualitatif 

1 x > 80% Sangat Baik 

2 67% <  x  80% Baik 

3 53% < x 67% Cukup 

4 40% < x  53% Kurang 

5 x  40% Sangat Kurang 

3. Keefektifan Aplikasi Game Flash  

Keefektifan aplikasi game flash ditentukan berdasarkan hasil belajar posttest serta 

berdasarkan hasil lembar pendapat siswa.  Hasil lembar pendapat siswa dianalisis 

secara kualitatif. Data hasil belajar posttest siswa yang telah terkumpul kemudian 

No Rentang Skor (x) kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 x > (Mi + 1,5 SBi) Sangat Baik 

2 (Mi + 0,5 SBi) <  x  (Mi + 1,5 SBi) Baik 

3 (Mi - 0,5 SBi)  < x (Mi + 0,5 SBi) Cukup 

4 (Mi - 1,5 SBi) < x  (Mi - 0,5 SBi)   Kurang 

5 x  (Mi - 1,5 SBi) Sangat Kurang 
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dianalisis signifikansi peningkatannya dari nilai pretest yang dihitung dengan 

rumus N-Gain berikut. 

 

G merupakan rata-rata peningkatan nilai siswa. Klasifikasi kategori G pada Tabel 

3.10.  

Tabel 3.10 Klasifikasi Kategori N-Gain 

Skor N-Gain Kategori 

 Peningkatan Tinggi 

 Peningkatan Sedang 

 Peningkatan Rendah 

4. Analisis Data Soal Posttest 

Sebelum instrumen digunakan untuk memperoleh data penelitian instrumen, maka 

instrumen yang berupa soal tes akan diujicobakan terlebih dahulu untuk 

memastikan instrumen tersebut valid dan reliabel untuk digunakan.  

a. Validitas 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 

2009: 363). Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan 

validitas konstruk atau ahli dengan tiga validator. Daftar validator untuk soal 

pretest dan posttest terdapat pada Tabel 3.11.  

Tabel 3.11 Validator Soal Pretest dan Posttest  

No Nama Keterangan 

1. Yustinus, M.Pd. Dosen  

2. Erlina Prihatnani, M.Si, M.Pd.  Dosen  

3. Y. Eko Budi Wahyono, S.Pd. Guru Matematika  

b. Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan 
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(Sugiyono, 2009: 364). Instrumen yang dapat dipercaya, yang sudah reliabel akan 

menghasilkan data yang reliabel dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas suatu 

instrumen dapat menggunakan rumus berikut. 

 

Keterangan : 

  : reliabilitas instrumen    : jumlah varians butir 

  : banyak soal    : varians total  

Klasifikasi interpretasi tingkat reliabilitas soal terdapat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12  Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Korelasi (r11) Interperetasi 

0,81  1,00 Sangat Tinggi 

0,61  0,80 Tinggi 

0,41  0,60 Sedang 

0,21  0,40 Rendah 

0,00  0,20 Sangat Rendah 

 


