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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Model Penelitian & Pengembangan 

 Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan sebuah media gambar dengan judul media pemrmainan gambar plot 

berbasis syntaxis method. Menurut Gumanti dkk (2016:286) model ADDIE adalah 

model yang dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis 

desain pembelajaran yang dikembangkan. Model ADDIE ini disusun secara 

terpogram dengan kegiatan yang sistematis dengan upaya pemecahan masalah belajar 

yang sesuai dengan karakteristik anak dan belajar anak. 

 Menurut Gumanti dkk (2016:287) pengembangan model ADDIE ada 5 

tahapan yaitu 1) analisis (analysis), 2) desain atau Perancangan (design), 3) 

pengembangan (development), 4) implementasi (implementation), 5) Evaluasi 

(evaluation). Adapun langkah model ADDIE dapat digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Bagan  model ADDIE 

                                                                                                         

 Alasan Penelitian pengembangan media permainan gambar plot berbasis 

syntaxix method memilih model ADDIE karena  langkah model pengembangan 

ADDIE bersifat sistematis dan sederhana. Media yang dibuat pada penelitian ini 

sederhana dan sistematis sehinggah anak tuna grahita ringan pada saat menggunakan 

media tidak merasa kebingungan.  Pengembangan model ADDIE juga cocok dengan 

langkah pengembangan media pada penelitian ini. 

 

3.2 Prosedur Penelitian & Pengembangan 

 Prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian yaitu 

menggunakan pengembangan model ADDIE yang terdiri dari lima langkah yaitu (1) 

analisis, (2) perancangan, (3) pengembangan, (4) implementasi, (5) evaluasi. Adapun 

rician dari lima langkah tersebut sebangai berikut: 

3.2.1 Analisis (Analyze) 

 Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis studi pustaka dan analisis studi 

lapangan. Aspek analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilihat dari aspek 

analyze 

develop 

implement design evaluate 
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kompetensi yang dituntut kepada peserta didik, aspek karakteristik pada peserta didik, 

dan aspek materi pembelajaran peserta didik. Sedangkan tahap analisis yang 

dilakukan dengan menganalisis studi lapangan yaitu dengan menanyakan kepada guru 

tentang media apa yang digunakan oleh guru pada saat melaksanakan pembelajaran 

dikelas. Cara penelitian menganalisis yaitu dengan melakukan wawancara bersama 

guru yang berkaitan dengan media pembelajaran yang dilaksanakan pada saat 

mengajar dikelas dan melakukan analisis kajian pustaka.  

 Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan guru pendamping khusus di 

Sekolah Dasar inklusi yang berkaitan dengan anak tuna grahita berisi tentang anak 

tuna grahita yang mengalami kurangnya pemahaman materi, kurangnya fokus dalam 

proses  belajar, kurang disiplin, dan guru harus mengulang materi sampai anak tuna 

grahita itu paham. Karakteristik yang dialami anak tuna grahita ini berkaitan dengan 

kurangnya motivasi belajar, rata-rata anak kurang disiplin, dan pemahaman materi 

yang kurang.  Pada keterampilan baca tulis anak tuna grahita yaitu anak kelas 2, 3, 

dan 5  masih pengenalan huruf a, i, u, e, o sedangkan anak tuna grahita kelas 4 dan 6 

sudah lumayan bisa membaca meskipun mengeja, pemahaman materi yang di alami 

anak tersebut juga kurang. Pembelajaran yang diajarkan pada anak tuna grahita kelas 

4 dan 6 adalah materi kelas 1 dan 2. Dalam proses pembelajaran media yang 

digunakan guru yaitu gambar, buku, balok, anak diajak keluar kelas untuk mengenali 

lingkungan. 
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3.2.2 Perencanaan (Design) 

 Tahap perencanaan dalam penelitian ini adalah tahap bagaimana perencanaan 

penelitian membuat media permainan gambar plot berbasis syntaxis method. Design 

media permainan gambar plot berbasis syntaxis method berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran papan tempel gambar 120 x 115 cm. Papan kecil berukuran A5 yang 

terdiri dari anggota keluarga seperti gambar ayah, ibu, kakak, dan adik. Pada bagian 

gambar keluarga nantinya mempunyai cerita dalam kehidupan sehari-hari yang 

difokuskan pada dua orang saja,dengan judul cerita (1) Kisah putri cantik dan baik 

hati yang suka membantu ibu dirumah , (2) Kisah seorang kakak yang baik hati dan 

rajin suka membantu ayah di ladang. Dan siswa disuruh memilih salah satu dari judul 

cerita anggota keluarga tersebut untuk permulaan dalam pemfokusan cerita. Adapun 

design media permainan gambar plot berbasis syntaxis method sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Papan Tempel Gambar (Harianti, 2015) 

 

Gambar 3.3 Anggota keluarga  
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Gambar 3.4 Ayah  

 

Gambar 3.5 Ibu  

 

Gambar  3.6 Kakak   

 

Gambar  3.7 Adik   
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Pengelompokan  cerita antara diantara anggota keluarga antara lain: 

1. Kisah adik cantik dan baik hati yang suka membantu ibu dirumah 

 

Gambar 3.8 Cerita pagi  hari yang cerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada suatu hari yang cerah. Terbitlah matahari dari timur 

dengan gagah memberikan kehangatan pagi itu. 

Pada-suatu-hari-yang-cerah. 

Terbitlah-matahari-dari-timur-dengan-gagah-memberikan-

kehangatan-pagi-itu. 

 

Pa-da su-a-tu ha-ri ya-ng ce-rah. 

Ter-bit-lah ma-ta-ha-ri da-ri ti-mur de-ngan ga-gah mem-

be-ri-kan ke-ha-ngat-an pa-gi i-tu 

 

Terbitlah = t-e-r-b-i-t-l-a-h 

Matahari = m-a-t-a-h-a-r-i 

Dari = d-a-r-i 

Timur = t-i-m-u-r 
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Gambar 3.8 Ibu memasak di dapur  

 

 

  

Aktifitas pagi putri cantik sebelum berangkat sekolah adalah membantu ibu memasak didapur. 

Dia membantu ibu memasak walaupun hanya mencuci piring dan membantu mencuci sayur yang 

sudah di potong-potong. Putri cantik suka membatu ibu karena dia menyayangi ibunya. 

 

Aktifitas-pagi-putri-cantik-sebelum-berangkat-sekolah-adalah-membantu-ibu-memasak-didapur. 

 

Dia-membantu-ibu-memasak-walaupun-hanya-mencuci-piring-dan-membantu-mencuci-sayur-

yang-sudah-di-potong-potong. 

 

Putri-cantik-suka-membantu-ibu-karena-dia-menyayangi-ibunya. 

 

Ak-ti-fi-tas pa-gi pu-tri can-tik se-be-lum be-rang-kat se-ko-lah a-da-lah mem-ban-tu i-bu me-ma-

sak di-da-pur. 

 

di-a mem-ban-tu i-bu me-ma-sak wa-lau-pun ha-nya men-cu-ci pi-ring dan mem-ban-tu men-cu-

ci sa-yur ya-ng su-dah di-po-tong-po-tong. 

 

Pu-tri can-tik su-ka mem-ban-tu i-bu ka-re-na di-a me-nya-ya-ngi i-bu-nya. 

 

Putri = p-u-t-r-i 

Suka = s-u-k-a 

Membantu = m-e-m-b-a-n-t-u 

Ibu = i-b-u   
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Gambar 3.9 Putri cantik Belajar  

  

Setelah pulang sekolah ibu selalu menemani putri cantik 

mengerjakan PR. Putri selalu memdapatkan juara kelas. Prestasi 

yang putri dapat karena usahanya yang selalu rajin belajar. 

Setelah-pulang-sekolah-ibu-selalu-menemani-putri-cantik-

mengerjakan-PR. 

Putri-selalu-mendapatkan-juara-kelas 

Prestasi-yang-putri-dapat-karena-usahanya-yang-rajin-belajar. 

 

Se-te-lah pu-lang se-ko-lah i-bu se-la-lu me-ne-ma-ni pu-tri can-tik 

me-nger-ja-kan PR. 

Pu-tri se-la-lu men-da-pat-kan ju-a-ra ke-las. 

Pres-ta-si ya-ng pu-tri da-pat-kan ka-re-na u-sa-ha-nya ya-ng ra-jin 

be-la-jar. 

 

Putri = p-u-t-r-i 

Mendapatkan = m-e-n-d-a-p-a-t-k-a-n 

Juara = j-u-a-r-a 

Kelas = k-e-l-a-s 
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Gambar 3.10 Putri cantik sedang bermain bersama teman-teman  

  

Putri cantik setelah selesai mengerjakan PR dia bermain 

bersama teman-temannya. 

Putri cantik mempunyai banyak teman karena dia baik dan 

ramah. 

 

Putri-cantik-setelah-selesai-mengerjakan-PR-dia-bermain-

bersama-teman-temannya. 

 

Puri-cantik-mempunyai-banyak-teman-karena-dia-baik-dan-

ramah. 

 

Pu-tri can-tik se-te-lah se-le-sai me-nger-ja-kan PR di-a ber-ma-

in ber-sa-ma te-man-te-man-nya. 

 

Pu-tri can-tik mem-pu-nya-i ba-nyak te-man ka-re-na di-a ba-ik 

dan ra-mah. 

 

Putri = p-u-t-r-i 

Mempunyai = m-e-m-p-u-n-y-a-i 

Banyak = t-e-m-a-n 

Teman = t-e-m-a-n 
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2. Kisah seorang kakak yang baik hati dan rajin suka membantu ayah di kebun. 

 

Gambar 3.11 Pemandangan  sore hari di rumah 

 

 

 

  

Pada sore hari ayah dan kakak yola berangkat bersama-sama ke ladang. Lokasi 

ladangya tidak jauh dari rumah, yaitu tepat  dibelakang rumah dengan lahan yang 

luas dan ditanami dengan sayur-sayuran. 

Pada-sore-hari-ayah-dan-kakak-yola-berangkat-bersama-sama-ke-ladang. 

Lokasi-ladangya-tidak-jauh-dari-rumah, yaitu-tepat-dibelakang-rumah-dengan-lahan-

yang-luas-dan-ditanami-dengan-sayur-sayuran. 

 

Pa-da so-re ha-ri a-yah dan ka-kak yo-la be-rang-kat ber-sa-ma-sa-ma ke-la-dang. 

Lo-ka-si la-dang-nya ti-dak ja-uh da-ri ru-mah, ya-i-tu te-pat di-be-la-kang ru-mah 

de-ngan la-han ya-ng lu-as dan di-ta-na-mi de-ngan sa-yur-sa-yur-an. 

Ayah = a-y-a-h 

Berangkat = b-e-r-a-n-g-k-a-t 

Keladang = k-e-l-a-d-a-n-g 
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Gambar 3.12  Ladang  Ceria dil belakang rumah  

 

 

 

  

Setelah sampai dikebun, ayah dan kak yola akan mulai menanam sayur sawi, dengan 

kak yola membantu ayah mencangkul tanah. Setelah itu ayah mulai menanam bibit 

sawinya kedalam tanah yang sudah dicangkul. Kak yola membantu ayah 

memberikan pupuk dan menyirami bibit sawi yang sudah ditanam tadi. 

Setelah-sampai-di-kebun, ayah-dan-kak-yola-memulai-menanam-sayur-sawi, 

dengan-kak-yola-membantu-ayah-mencangkul-tanah. 

Setelah-itu-ayah-mulai-menanam-bibit-sawinya-kedalam-tanah-yang-sudah-

dicangkul.  

Kak-yola-membantu-ayah-memberikan-pupuk-dan-menyirami-bibit-sawi-yang-

sudah-ditanam-tadi. 

Se-te-lah  sam-pa-i  di- ke-bun, a-yah dan kak yo-la me-mu-la-i me-na-nam sa-yur 

sa-wi, de-ngan kak yo-la mem-ban-tu a-yah men-cang-kul ta-nah. 

Se-te-lah i-tu a-yah me-mu-la-i me-na-nam bi-bit sa-wi-nya ke-da-lam ta-nah ya-ng 

su-dah di-cang-kul. 

Kak yo-la mem-ban-tu a-yah mem-be-ri-kan pu-puk dan me-nyi-ra-mi bi-bit sa-wi 

ya-ng su-dah di-ta-nam ta-di. 

Kak yola = k-a-k y-o-l-a 

Membantu ayah mencangkul tanah = m-e-m-b-a-n-t-u a-y-a-h m-e-n-c-a-n-g-k-u-l t-

a-n-a-h 
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Gambar 3.13 Beristirahat bersama keluarga  

  
Hari sudah mulai petang ayah dan kak yola bersiap-siap menuju ke rumah. Ayah 

dan kak yola tiba di rumah dan mulai membersihkan diri dan beristirahat bersa 

keluarga. 

Hari- sudah- mulai- petang- ayah- dan- kak- yola- bersiap-siap –menuju- ke -rumah. 

Ayah- dan- kak- yola- tiba- di-rumah- dan –mulai- membersihkan- diri- dan –

beristirahat bersama-keluarga. 

Ha-ri su-dah mu-lai pe-tang a-yah dan kak yo-la ber-si-ap-si-ap me-nu-ju ke ru-

mah.  

A-yah dan kak yo-la ti-ba di- ru-mah dan mu-la-i mem-ber-sih-kan di-ri dan be-ris-

ti-ra-hat ber-sa-ma ke-lu-ar-ga. 

 

Ayah dan kak yola = A-y-a-h d-a-n k-a-k y-o-l-a 

Beristirahat bersama keluarga = B-e-r-i-s-t-i-r-a-h-a-t b-e-r-s-a-m-a k-e-l-u-a-r-g-a 
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3.2.3 Pengembangan (development) 

 Pada tahap pengembangan ini menghasilkan sebuah produk penelitian 

pengembangan yang berupa  media permainan gambar plot berbasis syntaxis method. 

Media ini sudah melalui tahap validasi untuk mengetahui apakah media tersebut 

sudah valid dan sudah bisa untuk diuji cobakan di lapangan. Validasi sudah dilakukan 

oleh tiga validator yaitu validasi ahli media, validasi ahli anak berkebutuhan khusus, 

dan validasi ahli materi. Hasi validasi digunakan untuk mengetahui apakah media 

tersebut cocok untuk di uji cobakan dilapangan dan untuk mengetahui keterterapan 

dari medi tersebut. Saran dan kritikan vallidator digunakan sebagai patokan untuk 

merevisi produk. Adapun kriteria yang dipilih untuk menentukan validator dalam 

tabel antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Uji coba media “permainan gambar plot berbasis syntaxis 

method” dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

No Sabjek Uji Coba Criteria  Bidang Ahli 

1 Dosen ahli media 

 

S2 Ahli media 

2 

 

 

 

3 

 

Dosen materi 

pembelajaran bahasa 

Indonesia 

 

Guru  Kelas 

S2 

 

 

 

S1   

Ahli pembelajran bahasa 

Indonesia 

 

 

Ahli Pembelajaran ABK 

 

3.2.4 Implementasi (implement) 

Tahap pengembangan pada penelitian ini adalah penelitian langsung 

dilapangan dengan menguji cobakan produk yang dibuat. Penelitian ini diuji cobakan 

pada kelas 4 di sekolah inklusi. Uji coba produk dilakukan pada dua anak tuna grahita 
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ringan dengan kelompok kecil yang dilaksanakan di Sekolah Dasar inklusi. Dengan 

melakukan observasi dilapangan tentang uji coba media, maka hasil dari tingkat 

keterterapan media dapat dilihat dari observasi langsung dilapangan.  

 

3.2.5 Evaluasi (evaluation) 

 Tahap terakhir adalah tahap evaluasi yang terdiri dari evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah tahap yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk menyempurnakan. 

Sedangkan evaluasi sumatif adalah tahapan untuk mengetahui pengaruh suatu produk 

terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran secara luas. Penelitian 

ini hanya menggunakan evaluasi formatif karena digunakan sebagai perbaikan media. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 hingga maret tahun 2018 

pada semester genap. Penelitian ini sudah dilakukan di Sekolah Dasar Inklusif 

Mojorejo 01 Batu. Penelitian yang telah dilakukan memilih sekolah dasar tersebut 

dikarenakan karakteristik dan permasaahan anak tuna grahita sesuai dengan media 

yang dikembangkan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara 

 Wawancara dilakukan pada guru yang berkaitan dengan anak tuna grahita 

ringan di Sekolah Dasar Inklusif adalah menanyakan tentang bagaimana karakteristik 

anak tuna grahita disekolah, permasalahan apa  yang dialami anak tuna grahita pada 

saat pembelajaran dikelas, media apa yang digunakan guru dalam pembelajaran 

dikelas, dan bagaimana keterampilan baca tulis anak tuna grahita di sekolah. Hasil 

wawancara direkam dan dituliskan dalam bentuk transkrip wawancara. Wawancara 

dilakukan pada observasi  awal dan observasi ketika penerapan media dilapangan. 

Observasi awal digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

karakteristik anak tuna grahita, permasalahan yang dialami, media yang digunakan 

guru ketika mengajar.  

 Sedangkan observasi ketika penerapan media dilapangan digunakan untuk 

mengetahui pendapat guru tentang pembelajaran menggunakan media tersebut. 

Dengan mengetahui hasil wawancara bersama guru pendamping khusus dapat ditarik 

kesimpulan yang berkaitan dengan keterterapan media yang diterapkan kepada anak 

tuna grahita ringan, dan untuk mengetahui apakan media tersebut cocok untuk 

keterampilan baca tulis pada anak tuna grahita ringan. 

 

3.4.2 Observasi 

 Observasi dilakukan pada penelitian ini adalah observasi mengenai kondisi 

anak tuna grahita ringan yang berkaitan dengan keterampilan baca tulis pada anak 

tuna grahita ringan disekolah. Observasi juga dilakukan pada tahap penelitian 
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berlangsung, hal ini dikarenakan untuk melihat tingkat keterterapan media pada saat 

penelitian berlangsung. Observasi dilakukan pada observasi awal dan observasi 

ketika penerapan media dilapangan. Dengan melakukan observasi awal pada 

penelitian ini akan mendapatkan data yang berkaitan dengan karakteristik, 

permasalahan pada anak tuna grahita. Sedangkan observasi ketika penerapan media di 

lapangan akan mendapatkan data yang berkaitan dengan keterterapan media. 

 

3.4.3 Kueisoner (Angket Validasi) 

 Kueisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden yang 

berkaitan. Kueisoner ini diberikan kepada ahli media, materi, dan ketunaan untuk 

mengukur kevalitan dari media yang digunakan pada penelitian. Kueisoner yang 

diberikan berupa pertanyaan tertulis dan disertai dengan pemberian skor, kritik, dan 

saran. Adapun kriteria yang dipilih untuk menentukan validator dalam tabel antara 

lain sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Uji coba media “permainan gambar plot berbasis syntaxis method” 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

No Sabjek Uji Coba Criteria  Bidang Ahli 

1 Dosen ahli media 

 

S2 Ahli media 

2 

 

 

 

3 

 

Dosen materi 

pembelajaran bahasa 

Indonesia 

 

Guru  Kelas 

S2 

 

 

 

S1   

Ahli pembelajran bahasa 

Indonesia 

 

 

Ahli Pembelajaran ABK 
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3.4.4 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip buku, 

gambar, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari intervensi dari permainan gambar 

plot berbasis syntaxis method untuk anak tuna grahita ringan di sekolah dasar 

inklusif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan untuk mengukur 

kevalitan dan tingkat keterterapan  media. Bukti kevalidan didapatkan dari validasi 

ahli yang disesuaikan dengan ahli media, materi, dan ketunaan. Sedangkan tingkat 

keterterapan media dilihat dari observasi. Observasi ini untuk megetahui apakah ada 

kendala atau masalah yang dihadapi siswa pada saat penelitan, dan untuk melihat 

aktivitas siswa pada saat penelitian berlangsung. Dari data observasi tersebut maka 

dapat dilihat tingkat keterterapan media dari penelitian yang dilakukan. 

 

3.5 Instrument Penelitian 

 Menurut Hamid (2011:260) instrument penelitian adalah untuk memperoleh 

data yang diperlukan ketika penelitian menginjak pada langkah pengumpulan 

informasi dilapangan. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan kelayakan sebuah 

produk baru hasil uji coba pengembangan media permainan gambar plot berbasis 

syntaxis method. Maka dari itu instrument yang perlu digunakan untuk mengumpul 

data pada pengembangan media permainan gambar plot berbasis syntaxis method 

antara lain adalah: 
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3.5.1 Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dikarenakan pada 

penelitian ini memerlukan informasi yang lebih mendalam tentang karakteristik anak 

tuna grahita ringan, media yang digunakan guru ketika mengajar, permasalahan yang 

dialami anak tuna grahita ringan, dan tentang bagaimana keterampilan baca tulis pada 

anak tunagrahita ringan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada guru 

pendamping khusus (GPK). Berikut pedoman kisi-kisi wawancara: 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan  

No.    Aspek                      Indikator  

1 Proses 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

2 Anak Tuna 

Grahita 

- Media yang pernah digunakan guru  pada proses pembelajran 

- Permasalahan yang dihadapi pada anak tuna grahita ringan dalam 

proses belajar  

- Kesulitan anak tuna grahita dalam proses belajar keterampilan 

baca tulis 

- Solusi guru dalam  mengatasi kesulitan anak tuna grahita ringan 

dalam proses pembelajran keterampilan baca tulis 

 

- Karakteristik anak tuna grahita ringan 

- Permasalahan yang dihadapi anak tuna grahita ringan  

 

 

 

 Kisi-kisi pedoman wawancara analisis kebutuhan diatas digunakan untuk 

instrument penelitian pada wawancara ketika observasi awal.  Ketika melakukan 

wawancara awal kepada guru pendamping khusus aspek dan indicator pada kisi-kisi 

diatas yang digunakan sebagai pedoman wawancara. 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Ketika Observasi di Lapangan 

No Aspek Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Keterterapan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 

Keberhasilan Guru 

- Media mempermudah keterampilan baca tulis pada anak tuna 

grahita ringan 

- Media yang diterapkan memotivasi belajaran anak tuna grahita 

ringan 

- media mempermudah guru dalam proses pembelajaran 

- kendala dalam melakukan penerapan media terhadap anak tuna 

grahita ringan 

- keaktifan anak tuna grahita dalam menggunakan media 

 

- keberhasilan guru menggunakan media tersebut terhadap anak 

tuna grahita ringan 

- kekurangan media dalam penerapan terhadap anak tuna grahita 

ringan 

- kelebihan penerapan media terhadap anak tuna grahita ringan  

 

3.5.2 Angket validasi ahli 

 Angket validasi ahli dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan 

tertulis yang disertai dengan skor kepada ahli media, ahli materi bahasa Indonesia, 

dan ahli ketunaan atau anak berkebutuhan khusus. Adapun kriteria atau aspek 

penilaian validasi adalah sebagai berikut: 

3.5.2.1 Validasi ahli media 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

    

1 Desain  - Desain media sederhana namun menarik 

- Media pembelajran tidak membahayakan sisiwa 

- Media pembelajran dapat bertahan lama 

- Media pembelajaran mudah digunakan siswa 

- Ukuran gambar sesuai dengan ukuran media 

- Menggunakan gambar yang jelas dan menarik 

 

2 Pewarnaan  - Kombinasi warna pada media menarik 

- Warna pada media tidak menggangu materi 

 

3 Grafis  - Penyajian kalimat pada media jelas dan mudah dipahami 
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 Kisi-kisi angket untuk ahli media diatas digunakan untuk instrument 

penelitian pada angket validasi ahli. Kisi-kisi angket validasi materi ini digunakan 

untuk mengukur kevalidan media yang digunakan ketika penelitian. 

3.5.2.2  Validasi ahli materi 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi 

No.  Aspek  Indikator  

 

 

 

1  

 

 

 

  

Materi  

- Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan 

- Media pembelajaran bisa digunakan untuk individu atau 

kelompok 

 

- Isi materi mengacu pada kurikulum KTSP 

- Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan 

- Kompetensi dasar sesuai dengan standar kompetensi 

- Indikator pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 

- Tujuan sesuai dengan indikator 

 

 Kisi-kisi angket untuk ahli materi dan anak berkebutuhan khusus digunakan 

untuk instrument penelitian pada angket validasi ahli. Kisi-kisi angket validasi materi 

dan anak berkebutuhan khusus ini digunakan untuk mengukur kevalidan media yang 

digunakan ketika penelitian. 
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3.5.2.3 Validasi ketunaan atau anak berkebutuhan khusus 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Ketunaan atau Anak 

Berkebutuhan Khusus 

No.  Aspek  Indikator 

1 

 

 

 

 

 

2 

Anak Tuna 

 

 

 

 

 

 Grahita 

Pembelajran  

- Kesesuaian karakteristik anak tuna grahita 

- Kesesuaian media dengan kebutuhan khusus anak tuna 

grahita 

- Kesesuaian media dengan permasalahan yang dialami anak 

tuna grahita 

 

- Kesesuaian penggunaan bahasa pada media 

- Pembelajaran menggunakan media mampu menumbuhkan 

motivasi belajar anak tuna grahita 

- Kesesuaian media mendorong anak tuna grahita berfikir 

kritis 

- Media mempermudah pembelajaran keterampilan baca tulis 

pada anak tuna grahita 

 

3.5.3 Observasi 

 Observasi digunakan untuk mengamati pada saat penelitan berlangsung. 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kendala atau masalah yang 

dihadapi siswa pada saat penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keterterapan media permainan gambar plot berbasis syntaxis 

method pada saat penelitian berlangsung. Berikut kisi-kisi observasi pada 

pembelajaran bahasa Indonesia: 
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Tabel 3.7 Kisi-Kisi Pedoman untuk Observasi 

Kisi-kisi Observasi Objek yang Diamati 

Ketersediaan media pembelajaran bahasa 

Indonesia tentang keterampilan baca tulis untuk 

anak tuna grahita ringan 

 

 

 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia tentang keterampilan baca tulis untuk 

anak tuna grahita ringan 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan memahami materi 

- Terdapat mediapembelajaran dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia 

- Media pembelajaran layak digunakan 

dalam memperjelas materi bahasa 

Indonesia tentang keterampilan baca 

tulis pada anak tuna grahita ringan 

 

- Guru menguasai cara menggunakan 

media pembelajaran bahasa Indonesia 

tentang keterampilan baca tulis pada 

anak tuna grahita ringan 

- Guru menjelaskan cara penggunaan 

media pembelajaran bahasa Indonesia 

tentang keterampilan baca tulis untuk 

anak tuna grahita ringan 

 

- Siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi dengan menggunakan 

media gambar plot yang diacak 

- Siswa mengalami kesulitan ketika 

menulis dari teks cerita yang belum 

lengkap 

 

 Kisi-kisi pedoman untuk observasi diatas digunakan untuk instrument 

penelitian pada observasi. Kisi-kisi pedoman untuk observasi ini digunakan untuk 

mengamati pada saat penelitian berlangsung. 

 

3.5.4 Dokumentasi 

 Alat dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

alat dokumentasi berupa kamera HP (handphone). Penelitian ini mendapatkan 

dokumentasi berupa foto wawancara kepada guru pendamping khusus. dokumentasi 

berupa foto berupa keadaan kelas dan sekolah, proses belajar mengajar menggunakan 

media, dan proses wawancara dengan guru pendamping khusus. 
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 

No Aspek Indikator 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Foto 

 

 

 

 

 

Video 

- Foto berupa keadaan kelas dan sekolah 

- Foto berupa proses belajar mengajar menggunakan 

media 

- Foto proses wawancara dengan guru pendamping 

khusus 

 

- Video berupa wawancara ketika wawancara bersama 

guru pendamping khusus ketika penelitian 

 

 Kisi-kisi pedoman dokumentasi diatas digunakan untuk instrument penelitian 

pada dokumentasi. Kisi-kisi pedoman dokumentasi ini digunakan untuk 

mendokumentasi ketika penelitian berlangsung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis yang dilihat dari 

kevalidan dan tingkat keterterapan  penggunaan media yang diterapkan pada anak 

tuna grahita ringan. Analisis kevalidan dilihat dari pendapat validator yang berupa 

ahli media, ahli materi, dan ahli ketunaan atau anak berkebutuhan khusus. Sedangkan 

tingkat keterterapan media dilihan dari wawancara kepada guru, bagaimana pendapat 

guru kelas dan melalui observasi langsung ketika penelitian berlangsung. Adapun 

rician dari analisa adalah sebagai berikut: 
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3.6.1 Analisis Kevalidan Media 

Analisis kevalitan media dilihat dari lembar validasi ahli media, materi dan 

ketuaan atau anak berkebutuhan khusus. Penilaian pada peelitian ini berupa 

poin-poin antara lain yaitu: 

Keterangan: 

1= Kurang Baik 2= Cukup Baik 3= Baik 4= Sangat Baik 

 Langkah selanjutnya adalah setelah validator memberikan penilaian terhadap 

media, maka akan dicari rata-rata dengan menggunakan rumus: 

𝑋𝑖 =    𝑛
 𝑋𝑖  𝑥 100% 

Arikunto (2006:244) 

Keterangan: 

Xi    = rata-rata nilai yang dicari 

 𝑋𝑖 = jumlah poin yang dibeliran oleh validator 

𝑛      = jumlah point total   
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Tabel 3.9 Penilaian Media 

Arikunto (2006:244) 

 Jika sudah mendapatkan hasil dari perhitungan, maka criteria media akan 

dikatakan valid dengan sajian tabel berikut ini: 

3.6.2  Analisis Tingkat Keterterapan Media 

 Analisis tingkat keterterapan media dilihat dari pendapat guru melalui 

wawancara dan melalui observasi langsung di sekolah inklusif pada saat penelitian 

berlangsung. Dengan wawancara awal akan menghasilkan hasil analisa  data tentang 

karakteristik anak tuna grahita ringan, media apa yang digunakan ketika pembelajaran 

berlangsung, permasalahan yang dihadapi anaktuna grahita ringan, dan bagaimana 

keterampilan baca tulis pada anak tuna grahita ringan. Wawancara selanjutnya adalah 

wawancara tentang bagaimana pendapat guru dari pembelajaran berlangsung 

menggunakan media permainan gambar plot berbasis syntaxis method untuk melihat 

tingkat keterterapan media terhadap siswa dan untuk melihat apakah ada kendala atau 

masalah yang dihapi oleh siswa. Sedangkan observasi juga sangat penting dalam 

pengumpulan data. Dengan observasi kita dapat melihat tolak ukur keaktivan siswa 

No Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi    Keterangan 

1             81 – 100 % 

     

2             61 – 80 % 

          

3             41 – 60 % 

          

4             21 – 40 % 

 

5              ˂ 20 % 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang baik 

 

Sangat kurang  

Baik 

Sangat layak digunakan untuk sumber belajar tanpa 

revisi 

Layak digunakan sebagai sumber belajar dengan 

revisi sesuai saran 

Kurang Layak digunakan dengan  memerlukan 

revisi 

Tidak layak 

 

Sangat tidak layak / sangat perlu revisi 
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dalam kegiatan belajar. Dan juga dapat melihat tingkat keterterapan media yang di 

gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa aktif dan paham dengan media 

tersebut maka media tersebut dikatakan cocok digunakan dalam pembelajaran oleh 

siswa dan dapat dilihat bagaimana tingkat keterterapannya. 

 Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kevalidan dan tingkat 

keterterapan media. Dalam penelitian ini, penelitian menyajikan data dalam bentuk 

kualitatif secara deskriptif dan kuantitatif. Penyajian data berbentuk kualitaiti secara 

deskriptif dapat dilihat dari wawancara awal, wawancara setelah penerapan media, 

dan observasi pada saat penelitian berlangsung yang diperkuat dengan dokumentasi 

menggunakan kamera HP. Sedangkan data berbentuk kuantitatif untuk proses angket 

validasi media. 

 


