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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Menurut

Borg and Gall dalam (Ainin, 2013: 93), penelitian pengembangan adalah suatu 

desain penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk 

pendidikan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD 

berbasis pendekatan keterampilan proses pada pokok bahasan jarak, waktu dan 

kecepatan pada siswa kelas V sekolah Dasar. 

Dalam penelitiannya, peneliti  menggunakan model penelitian pengembangan 

ADDIE. Menurut Anita (2016: 315) Model pengembangan ini terdiri dari 5 

langkah, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation 

atau di singkat menjadi ADDIE.  Model pengembangan ADDIE ini didasari atas 

pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada 

landasan teoritis desain pembelajaran hal tersebut sesuai dengan pendapat Tegeh, 

dkk (2015: 209). Model ADDIE telah disusun secara terprogram dengan urutan-

urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang 

berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswa. Hal tersebut juga sesuai dengan alasan peneliti memilih model 

pengembangan ini, karena model pengembangan ADDIE sesuai dengan 

karakteristik penelitian yang dihadapi oleh peneliti dalam mengembangkan 

sumber belajar yang berupa bahan ajar LKPD berbasis pendekatan keterampilan 

proses yang dibutuhkan oleh sekolah, guru, dan siswa. Selain itu model 

pengembangan ADDIE ini memiliki lima tahapan yang saling berkaitan dan 
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berurutan sehingga mempermudah peneliti untuk mengaplikasikannya dan 

membantu siswa dalam memecahkan masalah belajar siswa sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

 Model pengembangan bahan ajar LKPD berbasis pendekatan keterampilan 

proses pada materi jarak, waktu dan kecepatan pada mata pelajaran matematika, 

peneliti menggunakan lima tahapan model pengembangan ADDIE, yaitu: 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

 Peneliti telah melakukan wawancara kepada guru kelas V dan observasi pada 

hari Senin tanggal 5 November 2018, yang dilakukan di SDN 06 

Sumbermanjingkulon. Hasil dari wawancara dan observasi di yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu bahwa pada kelas V materi jarak, waktu dan kecepatan adalah salah 

satu materi pada mata pelajaran matematika yang dianggap sulit, salah satu 

penyebabnya adalah bahan ajar yang digunakan yaitu LKPD yang hanya 

mengulas materi sepintas saja, LKPD yang ada didalamnya terdapat banyak soal-

soal yang dianggap sulit sehingga belum sesuai dengan perkembangan dan 

karakteristik siswa SD kelas V. Selain itu LKPD yang dikemas dengan kurang 

menarik dari segi warna, gambar-gambar yang ada dan bahasa yang sulit 

dipahami.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu bahan ajar 

berupa LKPD yang sesuai dengan materi jarak, waktu dan kecepatan yang dengan 

memperhatikan kebutuhan siswa agar pembelajaran yang dilakukan berjalan 

dengan efektif dan menyenangkan. LKPD yang akan dirancang dan 
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dikembangkan oleh peneliti berupa LKPD berbasis pendekatan keterampilan 

proses dengan pokok bahasa materi jarak, waktu dan kecepatan. 

2. Tahap Desain/ Perancangan (Design) 

Pada  tahap desain, bahan ajar LKPD yang dikembangkan digambarkan melalui 

tahapan berikut ini: 

a. Peneliti merancang judul LKPD 

b. Peneliti merancang desain sampul LKPD.  

Sampul LKPD dibuat dengan tema yang sesuai dengan pokok bahasan jarak, 

waktu dan kecepatan, sampul dibuat dengan semenarik mungkin dari segi 

warna, dan gambar, sampul yang dirancang memuat judul, identitas penulis, 

identitas dosen pembimbing, dan identitas universitas. 

c. Peneliti menentukan tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pembelajaran 

yang akan dicapai.  

d. Peneliti merancang materi apa saja yang dimasukkan dalam LKPD. 

e. Peneliti merancang unsur yang harus ada dalam LKPD seperti petunjuk 

belajar, ringksan materi dan lain-lain. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Dalam tahap development peneliti mulai merealisasikan rancangan produk. 

Produk  yang telah disusun oleh peneliti akan dikembangkan sesuai dengan desain 

dan spesifikasinya. Pengembangan produk ini dilakukan setelah peneliti 

melakukan analisis kebutuhan dan telah merancang desain/ konsep produk yang 

akan dibuatnya. Peneliti menyiapakan hasil bahan ajar LKPD berbasis pendekatan 

keterampilan proses yang telah dibuat dalam bentuk cetakan/ print out dan 

dibagikan pada setiap siswa pada saat proses pembelajaran di kelas.  
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4. Tahap Implementasi/eksekusi (Implementation) 

Pada tahap ini dilakukan pada ahli materi dan ahli LKPD dan siswa. Dalam 

validasi LKPD perlu angket validasi dari ahli materi dan ahli LKPD. Aspek yang 

ada dalam angket berisi tentang kelayakan isi, kebahasaan, kesesuain LKPD, dan 

penyajian LKPD. Apabila validasi terdapat kelemahan, maka LKPD yang 

dikembangkan harus direvisi. 

Implementasi LKPD dilakukan pada siswa kelas V di SDN 06 

Sumbermanjingkulon. LKPD dibagikan kepada setiap siswa yang ada dikelas 

dalam bentuk cetakan atau print out. Dalam implementasinya peneliti akan 

membuat catatan tentang kendala dan kekurangan yang dialami ketika 

menggunakan LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses dan siswa diberi 

angket respon guna untuk mengetahui respon siswa dari penggunaan LKPD 

berbasis pendekatan keterampilan proses. Angket respon siswa berisi tentang 

pendapat siswa saat menggunakan LKPD.  

5. Tahap Evaluasi/ umpan balik (Evaluation)   

 Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah bahan ajar yang telah diterapkan 

sebelumnya berhasil atau tidak. Pada tahap evaluasi akan dilakukan berdasarkan 

validasi dari ahli materi, ahli LKPD, dan respon siswa, untuk menganalisis produk 

LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses yang digunakan apakan masih 

ada kekurangan dan kelemahan. Apabila tidak ada perbaikan, maka LKPD 

berbasis pendekatan keterampilan proses layak digunakan, jika masih ada 

kekurangan dan kelemahan maka perlu diadakannya perbaikan dan 

penyempurnaan. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah di SDN 

06 Sumbermanjingkulon yang berada di Dusun Krajan RT 37 RW 10 

Sumbermanjingkulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tanggal 18-19 

Januari 2019 pada tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data dalam Tahapan Pengembangan 

Tahapan Indikator Instrumen 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Data yang 

Diperoleh 
Sumber 

Analisis Analisis 

masalah 

dan 

analisis 

kebutuhan 

Pedoman 

observasi, 

dan pedoman 

wawancara 

Observasi dan 

wawancara 

Data tertulis Sekolah, guru 

kelas V, dan 

siswa. 

Desain 

- - 

Observasi dan 

wawancara 

Storyboard/ 

rancangan 

LKPD 

- 

Pengembangan Valid Angket 

validasi ahli 

materi, dan 

angket 

validasi ahli 

LKPD. 

Angket Data tertulis Ahli materi, 

dan ahli 

LKPD 

Implementasi Kelayakan Angket 

respon siswa 

Angket, dan 

dokumentasi 

Data tertulis 

dari respon 

siswa dan 

data 

kuantitatif. 

Siswa 

Evaluasi 

- - 

Wawancara, 

observasi, 

angket, dan 

dokumentasi. 

Data 

kualitatif 

Ahli 

materi,ahli 

LKPD dan 

siswa 
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1. Obeservasi 

 Obervasi yang digunakan oleh peneliti adalah obervasi non partisipan 

sehingga peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktitas yang dilakukan oleh 

orang-orang yang diobservasi namun hanya pengamat. Dan dari observasi yang 

dilakukan oleh peneliti kemudian akan ditarik kesimpulan dari apa yang telah 

didapat dan diamati di kelas V SDN 06 Sumbermanjingkulon. 

2. Wawancara 

 Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk meperoleh informasi dari yang terwawancara. Peneliti 

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi 

terstruktur lebih bebas dalam melakukan wawancara. Yang mana peneliti dapat 

menambah pertanyaan di luar pedoman yang sudah telah disiapkan sebelumnya 

untuk mengetahui pendapat dan informasi dari yang terwawancara yang lebih 

mendetail. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar pertanyaan 

terlebih dahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditanyakan dan agar 

tidak keluar dari permasalahan. 

 Dalam pelaksanaanya, peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas V. 

wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengambil data awal tentang 

pembelajaran matematika di kelas, karakteristik siswa, kemampuan siswa dan 

tentang penggunaan LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses di kelas V 

SDN 06 Sumbermanjingkulon. 

3. Angket 

 Angket adalah sejumlah pertanyaan yang ditulis untuk memperoleh informasi 

dari responden. Dalam penelitian penggunaan angket digunakan untuk menguji 
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validasi dari ahli materi dan LKPD serta angket respon siswa terhadap 

penggunaan LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses di kelas V SDN 06 

Sumbermanjingkulon. 

4. Studi Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai 

pelengkap dalam penelitian yang dilakukan. Studi dokumentasi berwujud gambar 

(foto). Melalui studi dokumentasi juga dapat diketahui data lain  yang tidak 

ditemukan dalam wawancara, observasi dan angket. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi yang digunakan untuk menilai kondisi pembelajaran di 

kelas, menilai penggunaan LKPD, dan antusias siswa saat pembelajaran 

matematika di kelas.  

Tabel 3.2 Pedoman Observasi 

No Aspek Indikator 
Nomor 

pertanyaan 

1 Keadaan Fisik 1. Gedung sekolah 

2. Ruang kelas 

3. Lingkungan sekolah 

4. Sarana dan prasarana di sekolah 

1,2,3,4 

2 Pembelajaran 1. Pelaksanaan pembelajaran 

2. Suasana pembelajaran di kelas 

3. Kelengkapan sumber belajar 

4. Bahan ajar penunjang yang 

digunakan dam proses pembelajaran 

5. Efektifitas dan efisiensi penggunaan 

waktu belajar 

5,6,7,8,9 

3 Siswa 1. Keaktifan siswa  

2. Karakteristik siswa 

3. Motivasi belajar siswa  

4. Interaksi antar siswa 

10,11,12,13 

4. Pendidik 1. Gaya penyampaian materi guru 

2. Interaksi antara guru dan siswa 

14,15 
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2. Pedoman Wawancara 

 Instrumen pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data awal 

untuk menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas V 

untuk mengetahui permasalahan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

mengembangkan LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses. 

Tabel 3.3 Pedoman wawancara 

No Aspek Indikator 

No 

Perta

nyaan 

1 Pembelajaran 1. Proses pembelajaran matematika di kelas 

2. Kondisi kelas saat siswa belajar matematika 

3. Siswa antusias dalam belajar matematika 

4. Materi kelas V pada semester genap yang sulit bagi 

siswa 

1,2,3,4 

2 Penggunaan 

LKS 

1. Bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran 

matematika. 

2. LKPD yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika 

3. Keefektifan penggunaan LKPD 

4. LKPD dapat membantu siswa memahami materi atau 

tidak 

5. LKPD yang digunakan sudah sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan siswa apa tidak. 

6. LKPD yang digunakan sudah sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan saat 

pembelajaran di kelas 

5,6,7,8

,9 

3 Respon siswa 

terhadap LKS 
1. Penggunaan LKPD dapat mempermudah siswa dalam 

belajar 

2. Keantusiasan siswa saat menggunakan LKPD 

3. Dengan menggunakan LKPD dapat tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan atau tidak 

10,11,

12 

4. Respon siswa 

ketika 

menggunakan 

LKS berbasis 

pendekatan 

keterampilan 

proses 

1. Penggunaan LKPD berbasis pendekatan kepada 

siswa. 

2. Penggunaan LKPD berbasis pendekatan keterampilan 

proses dapat membuat siswa menjadi lebih antusias 

dalam belajar. 

3. Pengembangan LKPD berbasis pendekatan 

keterampilan proses dapat membantu siswa dalam 

memahami materi dan belajar menyenangkan. 

13,14,

15 
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3 Pedoman Angket (Angket Validasi) 

a. Lembar Validasi Ahli Materi 

 Instrumen lembar validasi ahli materi digunakan untuk mendapatkan 

penilaian dari ahli materi mengenai materi pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran. Berikut adalah kisi-kisi angket validasi ahli materi. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Validasi Materi 

Aspek yang 

Dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Kurikulum Kesesuaian KI dan KD dengan kurikulum 2013 1 

Kesesuaian KD dengan indikator 1 

Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran 

1 

Kejelasan 

kalimat 

Kalimat yang digunakan mudah dipahami dan 

tidak menimbulkan makna ganda. 

1 

Materi Materi yang diajarkan memuat 10 prinsip 

pendekatan keterampilan proses 

1 

Kejelasan paparan materi 1 

Terdapat ringkasan materi yang akan dipelajari 1 

Kesesuaian sistematika uraian isi pembelajaran 1 

Evaluasi 

belajar 

Terdapat soal yang mampu mengukur 

kemampuan kognitif siswa 

1 

Terdapat soal yang mengukur kecapaian 

indikator 

1 

Total Butir 10 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

b. Lembar Validasi Ahli LKPD 

Instrumen lembar validasi ahli LKPD diguanakan untuk mendapatkan 

penilaian dari ahli LKPD. Aspek penilaian LKPD berbasis pendekatan 

keterampilan proses adalah sampul, bahasa, dan isi. Berikut adalah kisi-kisi 

angket validasi ahli LKPD (Bahan ajar). 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Validasi LKPD 

Aspek yang 

Dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Kualitas 

Cetakan 

Bahan sampul tidak mudah luntur 1 

Bahan sampul tidak mudah sobek 1 

Isi LKPD tidak mudah sobek 1 

Desain 

sampul 

Desain sampul sesuai dengan isi materi 1 

Tata letak gambar pada sampul menarik minat 

siswa 

1 

Kelengkapan sampul (nama penulis, judul 

LKPD, gambar, nama dosen pembimbing 

dan identitas pemilik LKPD) 

1 

Desain Isi 

LKPD 

Jenis huruf yang digunakan sesuai dengan siswa 

kelas V SD 

1 

Ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan 

siswa kelas V SD 

1 

Gambar di LKPD sesuai dengan materi 1 

Ketepatan ukuran gambar pada LKPD 1 

Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) tidak berlebihan 

1 

Warna pada LKPD konsisten 1 

TOTAL BUTIR 12 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

c. Angket Respon Siswa  

 Angket respon siswa adalah angket yang diberikan kepada siswa dengan 

tujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap LKPD yang telah dikembangkan. 

Dalam angket ini terdapat pertnyaan yang diberikan kepada siswa. 

Tabel 3.6 Indikator Angket Respon Siswa 

No. Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. Sampul  LKPD berbasis pendekatan keterampilan proses ini 

menarik 

1 

2. LKPD ini membuat siswa  lebih bersemangat dalam belajar 

materi jarak, waktu dan kecepatan 

1 

3. Dengan menggunakan LKPD ini dapat membuat belajar 

materi jarak, waktu dan kecepatan menjadi tidak 

membosankan 

1 

4. Gambar yang ada di LKPD menarik 1 

5. Materi yang disajikan dalam LKPD ini mudah  dipahami 1 

6. Penyajian materi dalam LKPD ini mendorong saya untuk 

berdiskusi dengan teman  

1 
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7. Tulisan pada LKPD mudah dibaca 1 

8. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca 1 

9. Bahasa yang digunakan dalam LKPD ini sederhana dan 

mudah dimengerti 

1 

10. Dengan LKPD ini membuat siswa untuk belajar semakin 

bertambah 

1 

TOTAL BUTIR 10 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

4. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian pengembangan ini dengan menggunakan 

dua cara yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

 Pada teknik ini digunakan untuk memperoleh hasil dari data obervasi, 

wawancara dan data angket dari ahli LKPD dan ahli materi serta respon siswa 

yang diperoleh dari kolom komentar. 

a. Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil angket pada kolom komentar dari 

ahli LKPD dan ahli materi serta komentar dari siswa. Selain itu perolehan data 

didapat dari hasil kesimpulan dari angket validasi tim ahli. 

b. Reduksi Data 

 Data ini digunakan untuk menyimpulkan data dari keseluruhan hasil angket 

pada ahli LKPD dan ahli materi serta angket respon siswa. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data menggunakan uraian dekripstif secara rinci, singkat dan jelas. 

Uraian tersebut berupa gambaran tantang hasil perolehan data secara menyeluruh. 

Mendeskripsikan hasli dari kevalidan LKPD setelah melakukan validasi dari tim 

ahli dan juga respon siswa. 
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2. Teknik Analisis Data Kuantitatif  

 Teknik analisis data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian ahli LKPD, ahli 

materi, dan respon siswa. Hasil tersebut diberikan berupa angket berdasarkan kisi-

kisi penilaian pengembangan produk LKPD yang telah dibuat.  

a. Analisis Data Angket Validator 

 Data ini diperoleh dari hasil skor penilaian istrumen penilaian ahli LKPD dan 

ahli materi. Selain itu juga diperoleh dari penilaian respon peserta didik. 

Tabel 3.7 Tabel Skala Likert 

No Skor Katerangan 

1 4 
Setuju/selalu/sangat positif/sangat bermanfaat/sangat 

baik/sangat layak/sangat memotivasi 

2 3 
Setuju/sering /positif/sesuai/sangat bermanfaat/sangat 

baik/sangat layak/sangat memotivasi 

3 2 

Tidak setuju/hampir tidk pernah/negatif/kurang 

setuju/kurang bermanfaat/kurang baik/kurang layak/kurang 

memotivasi 

4 1 

Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat kurang 

bermanfaat/sangat kurang baik/sangat kurang layak/sangat 

tidak memotivasi 

   

 Skala likert tersebut digunakan untuk acuan penilaian oleh ahli LKPD dan 

ahli materi yang terdapat pada lembar instrumen penilaian. Penilaian tersebut 

unbtuk mendapatkan data kuantitatif berdasarkan hasil dari penjumlahan dari 

setiap instrumen penilaian. 

 Berikut adalah rumus untuk menghitung hasil perolehan: 

P = 
∑ 𝜒 

∑ 𝜒𝑖
 × 100% 

Keterangan: 

P  = Presentase 

∑ 𝜒  = Jumlah Nilai yang diperoleh 

∑ 𝜒𝑖 = Jumlah Nilai Maksimal 
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 Penilaian validasi pengembangan media sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Interprestasi Skor Angket Validasi 

Skor yang diperoleh  Kriteria terhadap LKPD 

81% < 𝑋 ≤ 100% Sangat Valid 

61%< 𝑋 ≤ 80%  Valid 

41%< 𝑋 ≤ 60% Kurang Valid 

21%< 𝑋 ≤ 40% Tidak Valid 

0%< 𝑋 ≤ 20% Sangat Tidak Valid 

 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

 Tahap ini untuk mengetahui respon siswa dalam menggunakan LKPD 

berbasis pendekatan keterampilan proses dengan menganalisis skor hasil respon 

siswa dalam bentuk skala Guttman. Skala tersebut dalam bentuk chekslist. Hasil 

perolehan respon siswa untuk memperoleh data kuantitatif berdasarkan skor 

penjumlahan dari keseluruhan angket. 

Tabel 3.9 Tabel Skala Guttman 

No Keterangan Skor 

1 Ya Skor 1 

2 Tidak Skor 0 

 

 Hasil skor tersebut menggunakan rumus dibawah ini: 

P = 
∑ 𝜒 

∑ 𝜒𝑖
 × 100% 

Keterangan: 

P   = Presentase 

∑ 𝜒  = Jumlah Nilai yang diperoleh 

∑ 𝜒𝑖 = Jumlah Nilai Maksimal 
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Berikut adalah kriteria analisis respon siswa: 

Tabel 3.10 Interprestasi Angket Respon Siswa 

 

Skor yang diperoleh  Kriteria terhadap LKPD 

81% − 100% Sangat baik 

61% − 80% Baik 

41% −  60% Cukup 

21% − 40% Kurang 

˃21% Sangat Kurang 

Sumber: Suharsismi ( 2010: 244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


