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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Penelitian dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan 

menemukan jawaban, dan sangat diperlukan model penelitian yang tepat agar 

hasil penelitian dapat tercapai. Penelitian dan pengembangan bahan ajar LKPD 

paper bag ini menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model 

instruksional ADDIE Model ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang sistematik. Model ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang deskriptif sistematik. Model ini merupakan salah satu model 

penelitan pengembangan yang dapat digunakan dalam penelitian berfungsi untuk 

membantu menghasilkan suatu produk dan untuk menguji keefektifan sebuah 

produk pembelajaran (Wiyani, 2013). Model ADDIE memiliki lima langkah atau 

tahapan yang mudah dipahami dan diimplementasikan untuk mengembangkan 

produk seperti buku ajar, modul pembelajaran, termasuk LKPD.  

Peneliti menggunakan model ADDIE karena model ini disusun secara 

terprogram dengan urutan yang sistematis, dalam upaya pemecahan masalah 

belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik (Tegeh, Jampel, & Pudjawan, 2014). Model ADDIE 

memiliki langkah-langkah praktis pada setiap tahapan dan juga melakukan 

evaluasi pada setiap tahapnya. Model ADDIE menghasilkan bahan ajar untuk 

pelatihan jangka pendek atau berkesinambungan. Model penelitian dan 

pengembangan ADDIE lebih lengkap dan lebih rasional (Hamdani, 2011).  
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Model ADDIE merupakan model untuk desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain yang sederhana dan mudah 

dipelajari, adanya tahapan pengembangan produk setelah desain awal. Tahapan 

pengembangan produknya telah mencakup kriteria dalam pemecahan masalah 

belajar peserta didik. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti memilih model 

ADDIE. Model ADDIE ini memiliki lima tahapan kegiatan, diantaranya yaitu 

yaitu analyze (analisis), design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi), evaluation (evaluasi). Kelima tahapan tersebut 

perlu dilakukan secara sistematik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Teori ADDIE 

Sumber: Hamdani (2011:169) 

 

Penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti pada 

penelitian pengembangan ini yaitu pengembangan suatu produk bahan ajar 

berbentuk LKPD paper bag. LKPD paper bag  ini memuat pembelajaran tematik 

dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKn, SBdP yang akan 
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diterapkan pada peserta didik kelas IV tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 

jenis-jenis pekerjaan di SDN Dampit VII. 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Model ADDIE ini memiliki lima prosedur tahapan kegiatan, berikut 

penjelasan dari tahap-tahap model ADDIE dalam pengembangan bahan ajar 

LKPD paper bag, yaitu: 

1. Tahap Analisis (analysis) 

Analisis merupakan tahap awal dalam model ADDIE. Tahap ini 

diperlukan untuk mengetahui  apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu 

melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah 

(kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (task analysis) (Trisiana & Wartoyo, 

2016). Terdapat tiga hal penting yang harus diketahui dalam kegiatan analisis ini 

pertama, kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kedua 

bagaimana karakteristik dan keadaan peserta didik yang akan menggunakan 

produk pengembangan. Ketiga materi-materi pokok, submateri yang perlu 

dikembangkan di SDN Dampit VII. 

Tahap analisis ini mencakup tentang pemahaman yang berkaitan dengan 

kebutuhan terhadap progam yang akan dikembangkan, tujuan pembelajaran, 

kompetensi pembelajaran, situasi pembelajaran, indikator pencapaian, dan butir 

penilaian yang digunakan sebagai penentu kriteria. Tahapan analisis 

menggunakan metode observasi dan wawancara dengan guru wali kelas IV di  

SDN Dampit VII. 



44 

 

 

Peneliti menganalisis masalah yang melatar belakangi munculnya 

pengembangan bahan ajar LKPD paper bag ini. Saat proses pembelajaran tematik 

pada kelas IV peserta didik menggunakan bahan ajar salah satunya adalah LKPD. 

LKPD yang digunakan masih sederhana yang dibeli dari penerbit, yang isinya 

masih sederhana karena desain LKPD kurang menarik, materi pembelajaran 

menggunakan bahasa yang kurang komunikatif. Latihan soal yang masih sedikit, 

saat ada tugas bekegiatan secara kelompok lembar untuk tempat mengerjakan 

tugas kurang memadai sehingga peserta didik harus menyediakan sendiri. 

Petunjuk kegiatan saat peserta didik akan melakukan kegiatan kurang rinci bahkan 

tidak ada, sehingga menyulitkan peserta didik dalam melakukan dan memahami 

tugasnya. Terlihat semua peserta didik kurang antusias saat menggunakan LKPD 

yang ada.  

2. Tahap Perancangan (Design) 

Inti dari tahap perancangan adalah kegiatan yang menjabarkan desain atau 

perancangan ke dalam bentuk fisik untuk menyelesaikan tahap analisis. Peneliti 

akan membuat hal yang dibutuhkan sebagai acuan seperti untuk siapakah media 

pembelajaran ini dirancang (peserta didik), kemampuan apa yang ingin dipelajari 

dan dicapai (kompetensi dan materi), bagaimana menentukan tingkat pencapaian 

peserta didik (asesmen dan evaluasi), bagaimana materi dapat dipelajarkan 

(strategi pembelajaran). 

Tahap perancangan bahan ajar LKPD paper bag ini dilakukan dengan 

menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada tahapan perancangan 

dibuat kerangka acuan, butir penilaian dan juga deskripsi kegiatan yang disusun 

menjadi penelitian draf produk awal bahan ajar atau gambaran bahan ajar yang 
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akan dibuat. Setelah pembuatan desain LKPD, peneliti menyiapkan materi 

pembelajaran yang sesuai, dan menyusun materi pembelajaran, tugas, dan langkah 

kegiatan kegiatan. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap ketiga dari model penelitian dan pengembangan ADDIE adalah 

tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini bertujuan untuk 

merealisasikan kerangka yang masih berupa konsep pada tahap desain. Langkah 

dari tahap pengembangan antara lain menggabungkan metode, bahan ajar, dan 

strategi pembelajaran yang sesuai dan telah dipersiapkan untuk digunakan saat 

proses pembelajaran berlangsung. Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan 

yang meliputi kegiatan penyusunan bahan ajar. Kegiatan pengumpulan materi 

bahan ajar, pembuatan gambar-gambar ilustrasi, pengetikan, mewarnai kegiatan, 

dan lain-lain (Tegeh & Kirna, 2014). 

Bahan ajar LKPD paper bag dibuat oleh peneliti sesuai dengan desain 

yang ditetapkan kemudian akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD). Hasilnya berupa komentar, saran, dan masukan 

yang digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya revisi terhadap LKPD yang 

dikembangkan. Setelah bahan ajar berupa LKPD paper bag dikatakan valid, maka 

peneliti akan menguji cobakan pada peserta didik kelas IV SDN Dampit VII. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini hasil pengembangan yang diterapkan dalam 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas  pembelajaran 

yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran (Tegeh & 

Kirna, 2014). Langkah yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah 
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setelah dilakukan validasi dan revisi produk LKPD paper bag, maka LKPD ini 

siap untuk diuji cobakan. Mengaplikasikan bahan ajar LKPD paper bag secara 

langsung kedalam proses pembelajaran di kelas IV SDN Dampit VII. 

Menguji cobakan di SDN Dampit VII untuk meninjau respon pengguna 

(peserta didik dan guru) dan hasil peembelajaran setelah menggunakan LKPD 

paper bag yang dikembangkan. Tujuannya agar dapat mencapai tujuan penelitian 

yang diharapkan. Peneliti berperan sebagai observation dengan bantuan guru 

kelas untuk mengaplikasikan produk pengembangan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi adalah tahap yang sangat penting. 

Tahap evaluasi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan 

penyempurnaan bahan ajar yang masih memiliki kekurangan setelah LKPD paper 

bag diaplikasikan secara langsung saat proses pembelajaran, sehingga bahan ajar 

LKP paper bag dapat secara maksimal untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas IV SDN Dampit VII. Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

evaluasi adalah melakukan evaluasi respon peserta didik dan guru, serta hasil 

belajar peserta didik. 

 

C. Tempat & Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan media ini dilakspeserta didikan di SDN 

Dampit VII  yang beralamatkan di Desa Ngelak Rt 05 Rw 11, Kecamatan Dampit, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur . Rencana penelitian dilakukan pada 

semester genap di bulan Januari tahun 2019. Subjek penelitian ini adalah semua 

peserta didik kelas IV SDN Dampit VII.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data informasi penting sebanyak-banyaknya yang 

dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa 

selaku subjek penelitian dan informasi mengenai analisis kebutuhan dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen-

dokumen dan menggunakan kuesioner (angket) yang digunakan untuk merancang 

pengembangan bahan ajar lembar kegiatan peserta didik (LKPD) dan untuk 

mengetahui respon pengguna terhadap lembar kegiatan peserta didik (Ango, 

2013). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data terhadap subjek penelitian. Observasi awal dilakukan di 

SDN Dampit VII tepatnya pada peserta didik kelas IV dan juga dengan guru 

wali kelas IV. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung aktivitas yang dilakukan peserta didik saat pembelajaran dan masalah 

yang sedang terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung menggunakan 

semua indera yang ada pada manusia (Arikunto, 2013). Tujuan dari observasi 

ini yaitu untuk mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya dikelas dan 

masalah yang terjadi dikelas sehingga dapat memberikan solusi yang tepat 

sesuai dengan permasalahan di lapangan. 
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2. Wawancara 

Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden/subjek yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit 

(Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan kepada guru kelas IV kelas IV SDN 

Dampit VII. Wawancara ini digunakan untuk mencari dan menggali keterangan 

yang jelas tentang kemampuan peserta didik dalam belajar terutama untuk 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada 

pembelajaran tematik.  

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menyajikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2015). Pada penelitian pengembangan bahan ajar LKPD paper bag 

ini peneliti menggunakan angket untuk kegiatan validasi materi dan validasi 

LKPD yang akan diberikan kepada ahli materi pembelajaran tematik, ahli 

bahan ajar LKPD dan juga kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui 

responnya terhadap bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Angket yang akan diberikan berupa pernyataan yang disertai dengan pemberian 

skor. 

Kegiatan validasi sangat perlu dilakukan guna kebaikan hasil 

penelitian pengembangan. Penjabaran validasi produk bahan ajar LKPD paper 

bag oleh masing-masing ahli dalam penelitian pengembangan yang akan 

dilaksanakan telah dijabarkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 Validator Pengembangan LKPD Paper Bag 

No. Validator Kriteria Bidang Ahli 

1. Dosen Lulusan S2 Jurusan Ke SD an Ahli Bahan Ajar LKPD 

2. Dosen Lulusan S2 Jurusan Ke SD an Ahli Materi Pembelajaran Tematik 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

4. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data berupa dokumen, foto atau video dalam kegiatan 

penelitian yang berlangsung saat proses pembelajaran. Pengambilan 

dokumentasi dengan menggunakan kamera serta dilengkapi dengan perekam 

suara. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan seperangkat atau alat yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitiannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan 

penelitian lebih sistematis dan mudah. Instrumen  penelitian dijadikan sebagai 

panduan dan sumber dalam mengumpulkan informasi selama penelitian. 

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian 

(Aedi, 2010). Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan. Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk 

menggumpulkan data pada pengembangan bahan ajar LKPD paper bag pada 

pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan 

di kelas IV sekolah dasar (SD) adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi disusun untuk digunakan sebagai panduan dalam 

melakspeserta didikan observasi langsung terhadap permasalahan di lapangan 
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yaitu kemampuan memahami materi pembelajaran tematik peserta didik kelas 

IV dan ketersediaan bahan ajar yang digunakan di dalam kelas. Lembar 

observasi berisi list atau daftar tentang pembelajaran yang akan diteliti, pada 

saat observasi list atau daftar tersebut diberikan penanda centang jika terlihat 

pada saat kegiatan di lapangan dan apabila tidak terjadi atau tidak muncul 

saat kegiatan diberikan penanda yang berbeda. Adanya pedoman observasi 

diharapkan setelah melakukan observasi didapatkan data kondisi objektif 

lapangan dan menemukan masalah yang akan diteliti.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan wawancara yang 

digunakan untuk bahan wawancara mengenai analisis kebutuhan penelitian. 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur 

yang berisi beberapa list atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada 

guru kelas IV yang mengetahui proses belajar pembelajaran di dalam kelas 

dan juga mengetahui karakteristik peserta didik secara umum di kelas IV 

SDN Dampit VII. 

3. Pedoman Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyajikan beberapa 

pernyataan tertulis kepada responden untuk segera dijawab, pernyataan yang 

disajikan harus jelas, singkat, dan tidak terlalu banyak. Lembar angket dalam 

penelitian pengembangan ini digunakan untuk memperoleh data dan menguji 

validitas kelayakan bahan ajar yang dapat dilihat dari hasil validasi oleh ahli 

materi pembelajaran tematik, ahli bahan ajar LKPD, dan respon pengguna 
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yaitu guru dan peserta didik kelas IV di SDN Dampit VII. Berikut ini 

instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Instrumen Angket Validasi Ahli Bahan Ajar LKPD 

 (Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.3 Instrumen Angket Validasi Ahli Materi Pembelajaran Tematik 

No. Aspek Butir Penilaian 

1. 
Cakupan materi 

Penyajian materi sudah sesuai dengan kompetensi dasar (KD). 

Penyajian materi sudah sesuai dengan indikator. 

2. Akurasi materi 

Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

Konsep yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsiran. 

Prosedur kegiatan (langkah kegiatan) yang diberikan sudah 

runtut dan benar. 

Teori yang diberikan sudah sesuai dengan materi. 

Penelitian istilah ditulis dengan konsisten. 

3. 
Penyajian materi 

pembelajaran 

Masalah yang diberikan dapat mendorong siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. 

LKPD memuat kegiatan pengamatan secara individu atau 

No. Aspek Penilaian Butir Penilaian 

1. 
Teknik penyajian 

Konsistensi sistematika penyajian dalam pembelajaran. 

Keseimbangan antara gambar dan tulisan. 

Membangkitkan motivasi belajar. 

2. 
Penyajian 

pembelajaran 

Keterjalinan komunikatif interaktif dengan peserta didik. 

Ketersesuaian dengan karakteristik materi pembelajaran. 

3. Tata letak penyajian 

Kesesuaian ukuran kertas dengan isi materi. 

Penampilan ukuran tata letak pada sampul depan dan sampul 

belakang yang sesuai serta satu kesatuan. 

Komposisi dan ukuran tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, 

logo, dan lainnya) sesuai dengan tata letak isi (sesuai pola 

LKPD). 

Warna sebagai unsur tata letak yang sesuai dan memperjelas 

fungsi. 

Ukuran huruf judul LKPD lebih dominan dibandingkan 

dengan nama pengarang. 

Warna judul LKPD kontras dengan latar belakang. 

Terdapat materi pembelajaran, penilaian (evaluasi), latihan 

soal (tugas), langkah kegiatan pada setiap kgiatan peserta 

didik. 

4. 

Memfasilitasi 

kemampuan 

pemahaman konsep 

dan pemecahan 

masalah 

Tugas dan  latihan soal yang diberikan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep 

pembelajaran yang dipelajari. 

Soal-soal yang diberikan memungkinkan peserta didik untuk 

memahami masalah dan memberikan kesempatan untuk 

peserta didik dapat memberikan ide penyelesaiannya. 

5. 
Merangsang 

keingintahuan 

Menumbuhkan rasa ingin tahu. 

Meningkatkan minat belajar peserta didik. 
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No. Aspek Butir Penilaian 

kelompok yang bertujuan untuk menemukan suatu konsep. 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat 

bekerjasama untuk memecahkan permasalahan atau 

menemukan suatu konsep. 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Terdapat penilaian (evaluasi), latihan soal, langkah kegiatan 

pada kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. 

Tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi jenis huruf. 

Pemisahan antar paragraf jelas. 

Gambar antar teks sesuai. 

Terdapat judul bab, judul sub bab,  dan angka halaman. 

4. 
Pendukung 

penyajian 

Kelengkapan pendukung penyajian (memuat pengantar, daftar 

isi, peta konsep, dan daftar pustaka). 

5. Kebahasaan  

Kesesuaian gambar dengan issi materi dan soal. 

Ketepatan penggunaan kalimat dan kebakuan istilah. 

Keterkaitan antar kalimat, antar paragraf, dan antar konsep. 

Kesesuaian kalimat bahasa yang digunakan dengan EYD. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

Bahasa yang digunakan tidak memiliki makna ganda atau 

banyak tafsiran. 

Bahasa yang digunakn sesuai dengan usia peserta didik. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.4 Instrumen Angket Respon Peserta didik Terhadap LKPD 

No. Pernyataan 

1. 
LKPD paper bag ini membuat saya memiliki kemauan yang tinggi untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. 
Menggunakan LKPD paper bag membuat saya mengingat konsep pembelajaran 

lebih lama. 

3. LKPD paper bag sangat menarik dan  menyenangkan. 

4. LKPD paper bag ini membuat saya termotivasi untuk lebih berprestasi. 

5. 
LKPD paper bag ini tidak membuat saya bingung untuk memahami materi 

pembelajaran. 

6. LKPD paper bag ini membuat saya untuk berani mengeluarkan pendapat. 

7. LKPD paper bag ini tidak sama dengan buku ajar lain yang pernah saya gunakan. 

8. LKPD paper bag ini dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. 

9. 
Melalui LKPD paper bag ini saya tidak merasa kesulitan untuk mengingat materi 

pembelajaran. 

10. 
Cara yang digunakan dalam LKPD paper bag memudahkan saya memahami materi 

pembelajaran. 

11. 
Saya senang menggunakan LKPD paper bag ini karena ada kegiatan pada tugas 

kelompok. 

12. 
LKPD paper bag ini ada tambahan lembar untuk pemahan materi yang dapat 

menambah wawasan. 

13. 
LKPD paper bag ini ada tambahan lembar untuk mengerjakan tugas sehingga 

memudahkan saya mengerjakan tugas. 

14. LKPD paper bag ini desainnya menarik. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Tabel 3.5 Instrumen Respon Guru terhadap LKPD 

No. Pernyataan 

1. 
LKPD paper bag ini membuat peserta didik memiliki kemauan yang tinggi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

2. 
Menggunakan LKPD paper bag membuat peserta didik mengingat konsep 

pembelajaran lebih lama. 

3. LKPD paper bag sangat menarik dan  menyenangkan bagi peserta didik. 

4. LKPD paper bag ini membuat peserta didik termotivasi untuk lebih berprestasi. 

5. 
LKPD paper bag ini tidak membuat peserta didik bingung untuk memahami materi 

pembelajaran. 

6. LKPD paper bag ini membuat peserta didik untuk berani mengeluarkan pendapat. 

7. 
LKPD paper bag ini tidak sama dengan buku ajar lain yang pernah peserta didik 

gunakan. 

8. LKPD paper bag ini dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. 

9. 
Melalui LKPD paper bag ini peserta didik tidak merasa kesulitan untuk mengingat 

materi pembelajaran. 

10. 
Cara yang digunakan dalam LKPD paper bag memudahkan peserta didik memahami 

materi pembelajaran. 

11. 
Peserta didik senang menggunakan LKPD paper bag ini karena ada kegiatan pada 

tugas kelompok. 

12. 
LKPD paper bag ini ada tambahan lembar untuk pemahan materi yang dapat 

menambah wawasan peserta didik. 

13. 
LKPD paper bag ini ada tambahan lembar untuk mengerjakan tugas sehingga 

memudahkan peserta didik mengerjakan tugas. 

14. LKPD paper bag ini desainnya menarik untuk peserta didik. 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

Instrumen berikutnya ialah checklist yang digunakan untuk menentukan 

jawaban dari angket validasi oleh ahli bahan ajar LKPD, ahli materi pembelajaran 

tematik, respon peserta didik dan guru terhadap LKPD. Checklist digunakan oleh 

responden untuk menjawab salah satu pernyataan yang ada pada angket jawaban 

kuantitatif yang telah disediakan (Sugiyono, 2015). Berikut skor dalam checklist: 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian pada Checklist 

No. Skor Tingkat 

Pencapaian 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 

4 

3 

2 

1 

80 – 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

<20% 

Kriteria telah terpenuhi, berarti sangat baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti cukup baik, menarik, sesuai 

Kriteria telah terpenuhi, berarti kurang baik, menarik, sesuai 

Kriteria tidak terpenuhi, berarti sangat tidak baik, sangat 

kurang sesuai, sangat kurang menarik 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 
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4. Dokumentasi 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan alat 

berupa kamera handphone. Digunakan untuk mengumpulkan data atau gambar 

pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi berisi tentang foto profil 

sekolah yang dijadikan sebagai subjek penelitian pengembangan, kegiatan 

wawancara,kegiatan penelitian, rancangan media pembelajaran, produk akhir 

media pembelajaran, validasi media dan lain-lain yang dibutuhkan dalam 

penelitian pengembangan bahan ajar LKPD paper bag pada pembelajaran 

tematik tema 4 subtema 1 di kelas IV sekolah dasar (SD) . Dokumentasi lain 

yang digunakan oleh peneliti ialah hasil rekaman suara pada saat melakukan 

wawancara. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. langkah pertama yang dilakukan yaitu megolah 

data, dengan cara mungubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna 

seperti mengubah ke dalam bentuk persentase (%). Kegiatan selanjutnya yaitu 

analisis data hingga penarikan kesimpulan sebuah data  (Arikunto, 2013).  

Penelitian pengembangan bahan ajar LKPD paper bag ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh melalui kritik dan saran maupun dalam kegiatan ujicoba skala 
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besar, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penilaian para ahli dan hasil 

angket peserta didik dan guru. 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil review berupa 

penjelasan foto pada saat dokumentasi, tanggapan, kritik, dan saran perbaikan 

oleh ahli materi pembelajaran tematik dan ahli bahan ajar LKPD. Data yang telah 

diperoleh kemudian diolah dengan cara disusun secara logis dan bermakna dalam 

bentuk kalimat, kategori mengenai suatu objek sehingga diperoleh kesimpulan 

umum. Hasil review akan digunakan untuk merevisi atau proses perbaikan produk 

bahan ajar LKPD yang dikembangkan.  

2. Teknik  Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk mengolah data ke dalam bentuk angka-

angka, yang diperoleh melalui angket-angket penilaian bahan ajar LKPD checklist 

berkriteria. Rentang skor yang ada pada checklist yaitu satu sampai lima tingkat. 

Peneliti harus menentukan nilai rata-rata dari setiap validator dengan menghitung 

jumlah nilai setiap aspeknya. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Kategori Hasil Validasi 

 

 

(Sumber: Akbar,  2017) 

Keterangan:  

P  = persentase skor yang dicari 

∑x = jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

N  = jumlah skor maksimal 

P =  x 100% 
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Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, kemudian nilai 

dikonversikan menjadi data. Kevalidan yang ditentukan berdasarkan interval 

penentuan tingkat kevalidan pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 Tingkat Kevalidan LKPD Interaktif Paper Bag 

(Sumber: Akbar, 2017 ) 

Pengembangan bahan ajar LKPD paper bag pada pembelajaran tematik 

tema 4 berbagai pekerjaan  subtema 1 jenis-jenis pekerjaan di kelas IV sekolah 

dasar (SD) dikatakan valid dan baik digunakan dalam proses pembelajaran apabila 

hasil dari validasi oleh ahli materi, ahli media, dan respon pengguna memperoleh 

61,00% - 100,00% perolehan persentase skor. 

Skala Nilai (%) Tingkat Efektivitas/Validitas 

81,00% - 100,00% 
Sangat valid, sangat efektif, sangat tntas, dapat digunakan tanpa 

perbaikan. 

61,00% - 80,00% 
Cukup valid, cukup efektif, cukup tuntas, dapat digunakan 

namun perlu perbaikan kecil. 

41,00% - 60,00% 
Kurang valid, kurang efektif, kurang tuntas, perlu perbaikan 

besar, disarankan tidak dipergunakan. 

21,00% - 40,00% Tidak valid, tidak efektif, tidak tuntas, tidak bisa digunakan. 

00,00% - 20,00% 
Sangat tidak valid, sangat tidak efektif, sangat tidak tuntas, 

tidak bisa digunakan. 


