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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Model Penelitian dan Pengembangan  

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan atau yang biasa lebih dikenal sebagai penelitian R&D (Research and 

Development). Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut (Sugiyono (2009:407) berpendapat bahwa, metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian untuk mengembangkan suatu 

produk sehingga menghasilkan produk baru sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Gay, Mills dan (Airasian (2009:18) dalam bidang pendidikan tujuan 

utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, 

tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan 

disekolah-sekolah. Produk-produk dikembangkan untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan tertentu dengan spesifikasi yang detail.  

Penelitian ini menghasilkan produk bahan ajar berupa buku pendamping berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa sekolah dasar. Buku pendamping berbasis 

pendidikan karakter ini diharapkan dapat digunakan siswa di dalam proses 
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pembelajaran, selain itu diharapkan siswa selain belajar juga dapat berpendidikan 

karakter sesuai dengan yang ada pada isi buku. Bentuk buku pendamping berbasis 

pendidikan karakter ini adalah berbentuk buku tematik sama seperti yang digunakan 

disekolah akan tetapi perbedaannya adalah penjabaran materi lebih lengkap 

berdasarkan kebutuhan siswa dan berbasis pendidikan karakter. Menurut Borg dan 

Gall (1981:775) mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian dan 

pengembangan yang bersifat siklus seperti yang terlihat dalam table berikut: 

Tabel 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan Menurut Borg dan Gall 

Langkah Utama Borg & Gall  10 Langkah Borg & Gall 

Penelitian dan pengumpulan informasi 

(Research and Information Collecting) 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi 

Perencanaan (Planning) 2. Perencanaan 

Pengembangan bentuk awal produk ( Develop 

Preliminary form of product) 

3. Pengembangan bentuk awal 

Uji lapangan dan revisi produk (Field testing 

and product revision 

4. Uji lapangan awal  

5. Revisi produk 

6. Uji lapangan utama 

7. Revisi produk operasional  

8. Uji lapangan operasional 

Revisi produk akhir (Final product revision) 9. Revisi produk akhir 

Diseminasi dan implementasi (Dissemination 

and implementation) 

10 Diseminasi dan implementasi 

  

Langkah-penelitian dan pengembangan Borg and Gall (Sugiono 2007: 298) 

penjabarannya meliputi: (1) Identifikasi masalah, (2) Pengumpulan informasi, (3) 

Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Perbaikan desain, (6) Uji coba produk, (7) 

Revisi produk, (8) Uji coba pemakaian, (9) Revisi produk tahap akhir, (10) Produksi 

masal. 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan Penelitian dari Borg and 

Gall. Penelitian Borg and Gall menyatakan ada 10 langkah, akan tetapi dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan 7 langkah dari ke 10 langkah yang ada 

dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya yang dialami peneliti.  

Pengembangan buku pendamping berbasis pendidikan karakter ini melalui 7 

langkah prosedural pengembangan, yaitu 1) potensi masalah, 2) pengumpulan data, 3) 

desain produk, 4) validasi ahli, 5) revisi desain, 6) uji coba desain, 7) revisi desain 

sampai menghasilkan desain produk hasil uji coba terbatas yang berupa buku 

pendamping berbasis pendidikan karakter untuk siswa sekolah dasar. Berikut ini 

adalah ketujuh langkah dalam penelitian pengambangan ini: 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah pada penelitian pengembangan ini didasarkan pada hasil 

analsis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti pada kelas 4 di SD Muhammadiyah 

08 Dau Malang. Potensi dan masalah yang didapatkan peneliti yaitu dalam proses 

pembelajaran siswa masih bersumber dari guru saja. Siswa belum memiliki buku 

pegangan karena guru masih menunggu pengiriman buku yang sudah dipesan.  

Berdasarkan masalah tersebut proses pembelajaran siswa menjadi kurang efektif 

karena siswa tidak mempunyai buku pegangan. Selain itu untuk pendidikan karakter 

guru hanya menggunakan yang ada pada buku saja.  
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2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. 

Peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara dengan guru. Sedangkan 

observasi peneliti hanya menyusun daftar hal-hal pokok pertanyaan yang dibutuhkan 

pada saat observasi. Hasil wawancara dan observasi tersebut nantinya akan digunakan 

sebagai analisis kebutuhan siswa untuk menyusun sebuah produk untuk mengobati 

hasil observasi dan wawancara tersebut.  

3. Desain Produk 

Desain produk peneliti lakukan dengan cara menyusun desain produk awal yang 

akan dikembangkan peneliti. Desain produk awal ini berupa peneliti melakukan 

analisis terhadap SK, KD, dan Indikator yang digunakan siswa. Hasil analisis ini 

nantinya akan digunakan peneliti dalam menyusun buku pendamping berbasis 

pendidikan karakter ini. Berikut ini adalah penjabaran desain awal produk buku 

pendamping berbasis pendidikan karakter ini: 

a. Menetapkan bentuk dan isi desaian yang akan dibuat 

b. Menetapkan SK dan KD yang digunakan 

c. Menganalisis Indikator berdasarkan SK dan KD 

d. Menuliskan materi sesuai dengan indicator 

e. Merumuskan pokok-pokok materi yang digunakan  

f. Merumuskan pokok-pokok materi pendidikan karakter yang digunakan 

g. Membuat peta konsep  
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h. Menetapkan urutan penyajiannya 

i. Menuliskan pokok-pokok materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

siswa 

j. Menyediakan bahan pendukung berupa gambar yang menarik. 

4. Validasi Desain 

Desain produk buku pendamping berbasis pendidikan karakter ini kemudian akan 

divalidasi oleh tim pakar yang terdiri dari dua orang dosen, dan guru kelas 4. Validasi 

produk ini bertujuan untuk memperoleh komentar, kritik dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat. Komentar, kritik dan saran ini nantinya akan digunakan sabagai 

bahan evaluasi perbaikan desain produk. Selain itu, tujuan validasi desain adalah 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk sehingga kelebihan dan 

kekurangan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam memperbaiki produk. Berikut 

ini adalah tabel subjek uji coba vasilidator: 

Tebel 3.2 Subjek Uji Coba Vasilidator 

No Subjek Validasi Spesifikasi Kriteria Bidang Jabatan 

1 Dosen : 

Dyah Worowirastri, 

M.Pd 

Dosen Lulusan 

S2  

Pendidikan Dosen 

Pengembangan 

Bahan Ajar  

2 Dosen : 

Erna Yayuk, M.Pd 

Dosen Lulusan 

S2 

Pendidikan Dosen Pembelajaran 

Temtik SD  

3 Kiyastuti, S.Pd Guru Kelas 4 Lulusan 

S1 

Pendidikan  Guru Kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 

DAU Malang 

Sumber : Subjek Validator 

 

 



41 

 

5. Revisi Desain 

Revisi desain ini dilakukan setelah proses validasi. Pada saat proses validasi 

peneliti mendapatkan komentar, kritik, saran, kelebihan dan kekurangan produk. 

Komentar, kritik, saran, kelebihan dan kekurangan inilah nantinya akan digunakan 

peneliti sebagai sumber dalam merevisi desain. Tujuan revisi desain ini adalah untuk 

memperbaiki produk hasil validasi tim pakar baik itu dari guru dan dosen sehingga 

nantinya produk hasil revisi ini dapat diuji cobakan pada proses pembelajaran siswa 

kelas 4. 

6. Uji Coba Desain 

Setelah produk direvisi, maka selanjutnya adalah melakukan uji coba desain 

produk tersebut. Subjek Uji coba desain ini adalah siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 

08 DAU Malang. Setelah dilakukan uji coba pada siswa selanjutnya adalah siswa 

diberikan angket untuk menilai produk apakah sudah baik dan layak digunakan siswa 

dalam proses belajar. Hasil uji coba ini nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk 

merevisi produk buku pendamping berbasis pendidikan karakter agar lebih layak 

digunakan siswa. Berikut ini adalah tabel subjek uji coba respon siswa: 

Tabel 3.3 Subjek Uji Coba Respon Siswa Kelas 4 

No Uji coba Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 

1.  Kelompok terbatas 22 Siswa SDN Muhammadiyah 08 DAU 

Malang 

4 

Sumber: Guru Kelas 4 SD Muhammadiyah 8 Dau Malang 
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7. Revisi Desain 

Revisi desain ini dilakukan setelah melakukan uji coba lapangan. Hasil uji coba 

lapangan yang telah dilakukan kemudian dijadikan bahan revisi desain. Masukan-

masukan yang didapat dari angket yang diberikan kepada siswa pada saat melakukan 

uji coba desain merupakan bahan utama untuk merevisi desain ini sehingga nantinya 

hasil produk buku pendamping berbasis pendidikan karakter ini dapat mudah 

digunakan siswa. Hasil revisi desain ini merupakan hasil produk akhir buku 

pendamping berbasis pendidikan karakter ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa buku 

pendamping ini sudah dapat digunakan siswa di dalam proses pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SDN Muhammadiyah 08 DAU Malang dengan 

alamat di Jln. Margobasuki 48 Dau Malang.  

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada 25 Maret 2017 s/d 

8 April tahun 2017 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner atau 

angket dan observasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti (Sugiyono, (2012:137). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui masalah siswa dan kebutuhan siswa. Pada saat wawancara berlangsung, 

peneliti bertindak sebagai pewawancara sedangkan responden atau pemberi informasi 
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adalah  guru kelas 4 yaitu Ibu Kiyastuti SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. Daftar 

pertanyaannya berkaitan dengan kebutuhan siswa terhadap pengembangan produk 

untuk kelas 4.  

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, (2015:199). Kuesioner ini bertujuan untuk 

memvalidasi produk dan sebagai bahan acuan peneliti dalam proses merevisi produk 

berdasarkan hasil validasi oleh pakar. Lembar kuesioner berisi pertanyan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan kesesuaian indikator untuk melakukan validasi produk. 

Lembar kuesioner diisi oleh siswa kelas 4, guru kelas 4, dan dosen sebagai pakar 

validasi produk. Hasil validasi dengan melalui kuesioner ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam merevisi produk sehingga layak untuk digunakan. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (margono, (1997:158). Observasi 

analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan buku pendamping 

terhadap kelas 4 dalam proses pembelajaran. Lembar observasi ini diisi sendiri oleh 

peneliti pada saat melakukan analisis kebutuhan ataupun pada saat melakukan uji 

coba produk. 

E. Instrumen Penelitian 

Di dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang baik dipengaruhi oleh 

cara-cara dalam pengambilan data. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus 
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betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data 

empiris sebagai mana adanya (Margono, (2004:155). Adapun instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. 

1. Observasi Analisis Kebutuhan 

Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi 

observasi terstruktur dan tidak terstruktur  (Sugiyono, (2015:204). Akan tetapi dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan observasi tidak terstruktur karena peneliti 

hanya menggunakan instrumen peneltian yang disusun hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan saja. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi lembar observasi yang akan 

dilakukan: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi 
No Kategori Ya Tidak 

1. Apakah siswa hanya menggunakan buku paket pada proses 

pembelajaran? 

  

2.  Apakah sumber belajar siswa menggunakan buku 

pendamping? 

  

3.  Apakah buku paket dan buku pendamping sudah membantu 

siswa didalam belajar? 

  

4.  Apakah isi buku yang digunakan sudah sesuai dengan 

pendidikan karakter? 

  

Sumber : Rahma (2017) 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

(Sugiyono, 2012:137).  
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Proses wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam peelitian ini peneliti menggunakan proses wawancara tidak 

terstruktur karena peneliti hanya menggunakan pedoman garis-garis besar permasalah 

yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2015:197). 

Pada saat wawancara berlangsung, peneliti bertindak sebagai pewawancara 

sedangkan responden atau pemberi informasi adalah guru kelas 4 yaitu Ibu Kiyastuti. 

Adapun pada proses wawancara peneliti menggunakan tape recorder untuk merekam 

proses wawancara dan peneliti juga menggunakan kisi-kisi wawancara berupa 

pertanyaan untuk digunakan dalam proses wawancara. Berikut ini adalah tabel kisi-

kisi lembar wawancara yang akan dilakukan: 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apasajakah  kesulitan pembelajaran siswa kelas 4?  

2. Kesulitan apa yang bapak temui pada saat proses 

pembelajaran? 

 

3. Apakah kesulitan yang bapak temui dalam 

menggunaka bahan ajar? 

 

4.  Apa saja sumber bahan ajar yang digunakan guru 

selain buku? 

 

5. Apakah guru menggunakan buku pendamping 

sebagai sumber belajar siswa? 

 

6.  Apakah yang perlu diperbaiki dari sumber belajar 

yang digunakan sekarang? 

 

7.  Apakah isi buku sudah mencerminkan pendidikan 

karakter? 

 

8. Apa sajakah macam-macam pendidikan karakter 

yang perlu ditanamkan didalam buku pendamping? 
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No Pertanyaan Jawaban 

9.  Saran apa yang dapat ibu berikan terhadap bahan ajar 

yang sekarang digunakan! 

 

10.  Saran apa yang dapat ibu berikan terhadap buku 

pendamping yang berbasis pendidikan karakter? 

 

Lanjutan tabel 3.5 Sumber : Rahma (2017) 

3. Kuesioner atau Angket 

Kuesioner merupakan alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden (Sugiyono, 

2012:142). Lembar kuesioner diisi oleh  siswa kelas 4, guru kelas 4, dan dosen 

sebagai pakar validasi produk. Hasil validasi dengan melalui kuesioner ini dapat 

digunakan sebagai masukan dalam merevisi produk sehingga layak untuk digunakan. 

Angket penelitian pengembangan ini dibagi menjadi 2 angket yaitu sebagai berikut: 

a. Angket Lembar Penilaian/Validasi Isi Buku Pendamping 

Lembar penilaian/validasi isi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat 

pengumpulan data untuk mengetahui penilaian dari pakar yaitu 2 orang dosen, guru 

kelas dan siswa terhadap buku pendamping berbasis pendidikan karakter. 

instrumennya menggunakan angket daftar ceklist dengan kisi-kisi instrument sebagai 

berikut.  
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Tabel. 3.6 Kisi-kisi Instrumen Angket Kualitas Penggunaan Bahan Ajar  

Angket untuk Ahli Materi dan Guru Kelas 4 

N

o 

Kriteria 

Bahan Ajar 

Pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

Jumlah 

Item 

Ahli pembelajaran tematik  dan guru kelas 4 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

pendidikan 

(Educcational 

criteria) 

 

a. Pembelajaran (instructional) 

1. Bahan ajar dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran 

2. Judul menarik dan membuat siswa termotivasi 

untuk belajar. 

 

1 

 

2 

 

 

2 

b. Kurikulum (curriculum) 

1. Bahan Ajar relevan dengan materi yang harus 

dipelajari siswa 

2. Materi yang disajikan menggunakan bahasa yang 

baku dan sesuai dengan EYD  

3. Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan 

dengan jelas 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

3 

c. Isi Materi (content of matter) 

1. Isi materi memiliki konsep yang benar dan tepat 

2. Materi pada bahan ajar dapat memberikan 

pengetahuan baru 

3. Isi materi sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) 

4. Isi materi sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 

5. Materi dalam bahan ajar dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar mandiri. 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

d. Interaksi (Interaction) 

1. Bahan ajar mudah digunakan/dioperasikan 

 

11 

 

1 

e. Umpan balik (Feedback) 

1. Penggunaan bisa mengerjakan soal berbentuk kuis 

dalam menggunakan bahan ajar 

 

12 

 

1 

f. Penanganan Kesalahan (Treatment of errors) 

1. Materi meliputi ilustrasi dan contoh soal 

2. Dalam latihan soal, bahan ajar mendorong siswa 

berusaha memperoleh jawaban yang benar. 

 

 

13 

 

14 

 

 

 

2 
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Tabel. 3.7 Kisi-kisi Instrumen Angket Kualitas Untuk Ahli  

Pengembangan Bahan Ajar 

No Kriteria Bahan Ajar 

Pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

Jumlah 

Item 

Ahli pengembangan bahan ajar 

2 Tampilan Media 

(Cosmetic) 

 

a. Pewarnaan (Colour) dan Gambar (draw) 

1. Kombinasi warna menarik 

2. Warna tidak mengganggu materi 

3. Kejelasan gambar yang digunakan 

4. Keterangan gambar dengan gambar yang 

digunakan 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

4 

b. Pemakaian kata atau bahasa (Text layout) 

1. Bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

3. Bahasa yang digunakan konsisten 

4. Ukuran font jelas 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

 

 

4 

c. Grafis (Graphics) 

1. Penyajian materi pada media jelas dan 

mudah dipahami 

2. Ukuran buku sesuai dengan konteks 

penggunaan 

3. Penampilan cover menarik ditinjau dari 

karakteristik siswa 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

 

3 

d. Desain (Interface) 

1. Desain tampilan orisinil 

2. Tampilan bahan ajar menarik dan inovatif 

3. Bahan ajar dapat digunakan sebagai 

alternative pembelajaran 

4. Bahan ajar mudah dan aman digunakan 

5. Bahan ajar kuat dan tidak mudah rusak 

6. Bahan ajar bersifat fleksibel (mudah 

dibawa) 

 

 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

17 

 

 

 

 

6 
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Tabel. 3.8 Kisi-kisi Instrumen Angket Angket Untuk Pengguna atau Respon 

Siswa 

N

o 

Kriteria Bahan 

Ajar 

Pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

Jumla

h 

Item 

Respon Siswa 

3

. 

Kualitas Teknis a. Pengoperasian atau Penggunaan Bahan Ajar 

1. Bahan ajar mudah dioperasikan atau digunakan 

2. Petunjuk penggunaan bahan ajar jelas 

3. Bahan ajar dapat diotak-atik oleh siswa 

 

 

1 

2 

3 

 

 

3 

 

 

b. Reaksi Pemakai (User Reaction)  

1. Pengguna merasa senang menggunakan bahan ajar 

2. Pengguna tertarik jika materi lain menggunakan 

bahan ajar ini 

3. Pengguna bersemangat dan termotivasi belajarnya 

setelah menggunakan bahan ajar ini 

4. Pengguna paham dan jelas tentang materi yang ada 

pada bahan ajar 

5. Pengguna berminat dan tertarik jika belajar di 

sekolah dan di rumah menggunakan bahan ajar ini 

6. Pengguna bisa belajar secara mandiri menggunakan 

bahan ajar ini 

7. Pengguna tertarik dengan tampilan bahan ajar 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

   10 

 

 

 

c. Fasilitas pendukung atau tambahan (Supplementary 

materials) 

1. Terdapat fasilitas pengetahuan terhadap materi 

2. Terdapat beberapa permainan yang dapat dimainkan 

siswa 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

2 

(Sumber : Wulandari, 2014 : 44-45 diadaptasi) 

F. Tehnik Analisis Data 

Data penelitian ini menggunakan 2 teknik analisis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Berikut ini deskripsi tentang kedua teknik analisis data tersebut: 

1. Data Kualitatif 

  Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil 

validasi yang dilakukan oleh tim validator yaitu 2 orang dosen yang berkompeten dan 
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guru kelas 4 itu sendiri. Selain itu hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap siswa 

juga dijadikan bahan sebagai teknik analisis data kualitatif ini. Data kualitatif yang 

diperoleh dari komentar-komentar pakar ahli dan siswa kelas 4, kemudian dianalisis 

sebagai bahan perbaikan dan saran terhadap produk yang telah dibuat.  

a. Reduksi Data 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

(Sugiyono, (2015:338).  

  Hasil validasi yang dilakukan pakar kemudian di reduksi data sesuai dengan 

kebutuhan. Reduksi data ini berfungsi untuk memilih hal-hal pokok secara rinci data 

yang dibutuhkan sehingga apabila ada data yang belum ada, dapat langsung 

dilakukan penelitian untuk mengisi data tersebut. 

b. Penyajian Data 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Adapun yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks 

yang bersifat naratif (Sugiyono, (2015:341) 
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  Hasil reduksi data validasi yang telah dilakukan kemudian dilakukan penyajian 

data  terhadap hasil reduksi data tersebut. Penyajian data ini dijabarkan berupa teks 

bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

c. Verification (kesimpulan) 

  Langkah ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel (Sugiyono, (2015:345). Hasil dari penyajian data kemudian digunakan 

sebagai bahan dalam menarik kesimpulan penelitian dan verifikasi. Apabila hasil 

validasi penarikan kesimpulan pertamanya masih belum menjawab masalah maka 

harus dilakukan penelitian selanjutnya sampai masalah terjawab dan produk valid. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa skor dari hasil validasi yang dilakukan oleh pakar 2 

orang dosen, guru kelas 4 dan 22 orang siswa kelas 4. Data kuantitatif ini berbentuk 

angka. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari instrumen 

angket dengan skala  rating scale. Data yang diperoleh ditabulasikan dan dicari 

presentasinya kemudian dianalisis. Perhitungan persentasinya menggunakan rumus: 
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Presentasi =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 X 100% 

Untuk mempermudah dalam menafsirkan data, data angket siswa yang sudah 

dihitung kemudian diberikan interval skor sebagai berikut: 

Tabel skor 3.9 Interval Skor Analisis Data 

No Interval Skor Kategori 

1. 81 - 100% Sangat Baik 

2.  61 – 80% Baik 

3. 41 – 60% Cukup 

4.  21 – 40% Kurang 

5. 0 – 20% Sangat Kurang 

    

Data kualitatif  berupa skor dari hasil validasi yang dilakukan oleh pakar 2 orang 

dosen, guru kelas 4. Berikut ini adalah tabel analisis kualitatif skala likert 

Tabel 3.10  Analisis Kualitatif Skala Likert 

No Kriteria Skor 

1. Setuju/selalu/sangat positif 5 

2. Setuju/sering/positif 4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3 

4. Tidak setuju/hamper tidak pernah/negative 2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah 1 

Sumber : Sugiyono, (2015: 135) 

 


