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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

1. Teoritis 
 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research & Development. Pengertian penelitian dan pengembangan adalah proses 

yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada di bidang pendidikan serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk yang dikembangkan. Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan 

bahwa penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan sebuah produk baru dan menyempurakan produk yang telah ada 

untuk menguji kelayakannya.  

2. Praktis  
 

Penelitian dan pengembangan melalui beberapa siklus yang diawali 

dengan adanya analisis kebutuhan sehingga dapat menimbulkan sebuah masalah 

yang perlu diselesaikan dengan menggunakan atau menciptakan suatu produk 

tertentu. Pembelajaran tematik menggunakan pendekatan kontekstual yaitu 

berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga penelitian dan 

pengembangan produk berupa Buku teks perlu dilakukan agar dapat dijadikan 
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bahan ajar yang menggunakan kearifan lokal Kota Balikpapan sebagai 

materi pelajaran dan siswa maupun guru dapat memahami kondisi lingkungan 

sekitar.  

Model penelitian yang digunakan adalah model pengembangan ADDIE 

yang merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik dan efektif yang 

muncul pada tahun 1990-an dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Pemilihan 

model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara 

sistematis dan beracuan pada landasan teoritis desain pembelajaran. Model 

penelitian ini disusun dengan langkah-langkah kegiatan yang sistematis. Hal 

tersebut adalah upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. beberapa alasan 

pemilihan metode ADDIE antara lain :  

Model ADDIE adalah model yang memberikan kesempatan untuk 

melakukan evaluasi dan revisi scara terus menerus dalam setiap fase yang dilalui. 

Sehingga produk yang dihasilkan berupa buku teks menjadi produk yang layak 

digunakan pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya model ADDIE dapat 

dimodifikasi untuk melakukan pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS, dan 

buku ajar. Dengan memahami bahwa proses pengembangan memerlukan 

beberapa kali pengujian dan revisi. Sehingga proses pada model ADDIE telah 

mencakup proses pengujian dan revisi sehingga produk yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria produk yang layak dan efektif. 
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(Sumber : Anglada, 2007) 

 
Gambar 3.1 Skema Model ADDIE 

	
Model penelitian dan pengembangan ADDIE terdiri dari 5 langkah yakni: 

1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) Evaluation.  

Tabel 3.1 Hubungan Langkah Model Desain ADDIE dengan R&D 
Langkah Model Kegiatan Peneliti Langkah R&D 
A 
Analysis 

Analisis kinerja dan analisis 
kebutuhan untuk menentukan masalah 
dan solusi yang tepat dan menentukan 
kompetensi peserta pelatihan 

Langkah 1 R&D  
Studi lapangan dan studi 
literature 

D 
Design  

Menentukan kompetensi khusus, 
metode, bahan ajar, dan strategy 
pembelajaran 

Tahap 2 Planning R&D 

D 
Development  

Memproduksi program dan bahan ajar 
yang akan digunakan dalam 
pembelajaran 

Tahap 3 Pengembangan 
produk berupa bahan ajar, 
strategi, media 

I  
Implementation 

Melaksanakan pelatihan dan 
menerapkan desain 

Tahap 4 R&D uji coba 
terbatas dan uji lapangan 

E 
Evaluation 

Melakukan evaluasi program pelatihan 
dan evaluasi hasil belajar 

Tahap 5  evaluasi dan revisi 
produk 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 
 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam 

pengembangan buku teks ini yakni : 1. Analysis, 2. Design, 3. Development, 4. 

Implementation, dan 5. Evaluation. 

1. Analysis (Analisis) 
 

Penelitian awal yang dilakukan di SD Negeri 014 Balikpapan Utara 

mendapatkan hasil setelah wawancara dengan guru kelas IV berupa analisis 

kebutuhan SD tersebut yakni bahan ajar berupa buku teks, karena bahan ajar yang 

Evaluate 

Develop 

Analyze 

Implement Design 
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digunakan hanya buku teks paket yang memuat pembahasan mengenai 

keberagaman nasional. Selain itu, dijelaskan bahwa kearifan lokal yang 

mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa akan lebih baik dijadikan sebagai materi 

pembelajaran.  

a) Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yang dilakukan di SD Negeri 014 Balikpapan 

Utara memperoleh hasil mengenai bahan ajar yang digunakan sebagai 

informasi utama dalam pembelajaran adalah buku paket tematik dan LKS 

yang bersifat nasional. Pada pembelajaran tematik diperlukan pendekatan 

kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, maka 

perlu dilakukan pengembangan buku teks berbasis yang berbasis kearifan 

lokal Kota Balikpapan agar membantu siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Design (Perancangan) 
 

Tahapan kedua dari model penelitian dan pengembangan ADDIE adalah 

tahap design atau perancangan. Pada tahap ini mulai dirancang buku teks berbasis 

kearifan lokal Kota Balikpapan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Pada 

tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan unsur yang diperlukan dalam 

buku teks seperti kompetensi yang dicapai, strategi pembelajaran, metode 

asesmen dan evaluasi. Penyusunan peta kebutuhan buku teks dan kerangka buku 

teks serta mengumpulkan referensi yang digunakan dalam mengembangkan 

materi dalam buku teks dilakukan pada tahap ini. 

Kemudian pada tahap ini, penyusunan instrumen yang akan digunakan 

untuk menilai buku teks berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan. Instrumen 
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disusun dengan memperhatikan aspek buku teks yaitu aspek kelayakan bahan ajar, 

aspek kelayakan materi, dan aspek kelayakan pembelajaran. Instrumen yang 

disusun berupa lembar penilaian buku teks dan angket respon. Selanjutnya 

instrumen yang telah disusun akan divalidasi untuk mendapatkan instrumen 

penilaian yang valid. 

3. Development (Pengembangan) 
 

Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi buku teks. Pada tahap ini 

pengembangan buku teks berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan dilakukan 

sesuai dengan rancangan. Tahap pengembangan melakukan beberapa kegiatan 

seperti: pencarian dan pengumpulan berbagai sumber yang relevan sebagai bahan 

materi, pembuatan gambar ilustrasi, bagan, dan grafik yang dibutuhkan serta 

pengaturan lay out buku teks. 

 Setelah itu, buku teks tersebut divalidasi oleh dosen ahli dan guru. Pada 

proses validasi, validator menggunakan instrumen yang telah disusun pada tahap 

sebelumnya. Validasi dilakukan untuk menilai validitas isi dan bahan ajar. 

Validator diminta memberikan penilaian terhadap buku teks berdasarkan butir 

aspek kelayakan buku teks serta memberikan saran dan komentar berkaitan 

dengan isi buku teks yang nantinya akan digunakan sebagai patokan revisi 

perbaikan dan penyempurnaan buku teks. Validasi dilakukan hingga pada 

akhirnya buku teks dinyatakan layak untuk diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada tahap ini, dilakukan analisis data terhadap hasil penilaian 

buku teks yang didapatkan dari validator. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

nilai kevalidan buku teks. 
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4. Implementation (Implementasi) 
 

Tahap selanjutnya adalah implementasi dilakukan secara terbatas pada 

sekolah yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Guru kelas melakukan 

pembelajaran dengan bantuan buku teks yang telah dikembangkan. Observasi dan 

mencatat segala sesuatu pada lembar observasi yang dapat digunakan sebagai 

perbaikan buku teks.  

Pada tahap ini, memberikan angket untuk respon kepada guru dan siswa 

yang berisi butir-butir pernyataan tentang penggunaan buku teks dalam 

pembelajaran. Hal ini  dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan nilai 

kepraktisan penggunaan buku teks. Selain itu, guru dan siswa juga diminta untuk 

memberikan komentar sebagai acuan revisi yang kedua sesuai dengan tanggapan 

guru dan siswa. Setelah dilakukan penyebaran angket dan melakukan tes belajar 

siswa, peneliti melakukan analisis data. Analisis yang pertama adalah analisis 

hasil angket respon. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai kepraktisan 

buku teks yang dikembangkan.  

5. Evaluation (Evaluasi) 
 

Tahapan evaluasi pada penelitian ini akan dilakukan berdasarkan 

kebutuhan revisi. Hasil uji validasi dari para ahli dan uji coba lapangan seperti 

respon siswa dianalisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data 

kualitatif berupa kritik dan saran dari para ahli dan uji lapangan untuk dilakukan 

revisi agar pengembangan buku teks menjadi lebih baik. Sedangkan analisis data 

kuantitatif diperoleh dari penilaian respon siswa dalam bentuk angka pada angket 

yang diberikan. Seluruh tahapan evaluasi ini bertujuan untuk kelayakan produk 

akhir. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Tempat yang dijadikan penelitian adalah SD Negeri 014 Balikpapan Utara 

yang beralamat Jln. Soekarno Hatta KM 5,5 RT 30, Batu Ampar, Balikpapan 

Utara, Kota Balikpapan, penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 

2019 uji coba skala kecil dan skala besar akan dilaksanakan pada tanggal 14 

Januari 2019 yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar semester II pada 

tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan angket. 

1. Observasi 
 

Observasi adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang 

digunakan untuk memenuhi standar penelitian dalam pengumpulan data kualitatif. 

Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi pasif. 

Observasi yang dilakukan adalah langsung mengunjungi tempat penelitian. 

Observasi dilakukan dua kali yaitu pertama untuk menganalisis kebutuhan dan 

kedua pada saat implementasi. Data yang diperoleh dari hasil observasi akan 

diolah menjadi data kualitatif deskriptif, data yang telah diperoleh dapat 

digunakan sebagai perbaikan produk yang dikembangkan. 

 

2. Wawancara 
 

Wawancara adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data penelitian 

yang dilakukan dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab ketika ingin 
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melakukan studi pendahuluan agar dapat mengetahui dan menemukan masalah 

untuk diteliti. Wawancara dilakukan dengan guru kelas sebagai narasumber yang 

menginformasikan permasalahan yang terdapat ditempat penelitian untuk 

mendapatkan data kualitatif. Hasil dari wawancara tersebut berupa data kualitatif 

deskriptif, data ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

menggunakan bahan ajar.  

3. Angket Validasi 
 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang 

digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan produk yang 

berupa Buku Teks kepada para ahli bahan ajar, ahli materi dan ahli pembelajaran 

serta angket yang digunakan adalah  untuk mengetahui respon siswa terhadap 

Buku Teks yang dikembangkan. 

a. Uji Validasi Ahli 

Produk yang dikembangkan berupa Buku Teks berbasis kearifan 

lokal Kota Balikpapan pada tema 8 sub tema 2 kelas VI SD ini akan 

diujikan kevalidannya kepada para ahli. Validasi produk tersebut terdiri 

dari validasi ahli bahan ajar, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan di SD Negeri 014 Balikpapan Utara 

untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap Buku Teks yang telah 

dikembangkan. Produk Buku Teks diujicobakan kepada siswa kelas VI 

berjumlah 5 siswa. Siswa yang dijadikan sampel dalam tahap uji coba ini 
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dipilih secara acak. Uji coba tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap uji 

coba kelompok kecil. 

1. Dokumentasi 
 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan Buku Teks dalam proses 

pembelajaran di kelas VI SD Negeri 014 Balikpapan Utara. Dokumentasi 

dilakukan berupa pengambilan gambar dan video pada saat uji coba penggunaan 

Buku Teks. 

E. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan Buku Teks ini berupa observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 
 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipasn adalah 

observasi yang dilakukan langsung dan tidak terlibat dalam kegiatan melainkan 

hanya sebagai pengamat independen. Berikut kisi-kisi dari teknik pengumpulan 

data observasi : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal 
No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kegiatan Pembelajaran 

Apersepsi pada kegiatan pembelajaran 1 
Penggunaan metode pada kegiatan 
pembelajaran 2 

Penguasaan kompetensi pada kegiatan 
pembelajaran 3 

2. 
 Penggunaan Buku Teks Penggunaan buku teks pada kegiatan 

pembelajaran 4 
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Lanjutan Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Observasi Awal 

  
Buku teks yang digunakan sesuai dengan 
materi 5 

Buku teks yang digunakan dapat  6 

3. Peranan Siswa dalam 
Kegiatan pembelajaran 

Siswa aktif dalam kegiatan diskusi 7 
Siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab 8 
Siswa aktif dalam kegiatan 
menyampaikan hasil pembelajaran 9 

 
Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Observasi Saat Implementasi 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. 

Kegiatan Pembelajaran 
dengan Menggunakan 
Buku Teks Berbasis 
Kearifan Lokal Kota 

Balikpapan 

Apersepsi pada kegiatan pembelajaran 1 
Penggunaan metode pada kegiatan 
pembelajaran 2 

Penguasaan kompetensi pada kegiatan 
pembelajaran 3 

Kegiatan pembelajaran menyenangkan  4 
Kesimpulan pembelajaran 5 
Refleksi setelah kegiatan pembelajaran 6 
Evaluasi setelah kegiatan pembelajaran 7 
Kemampuan memotivasi siswa 8 

2. 
Penggunaan Buku Teks 
Berbasis Kearifan Lokal 

Kota Balikpapan 

Penggunaan buku teks pada kegiatan 
pembelajaran 9 

Kekurangan penggunaan buku teks  10 
Buku teks yang digunakan dapat 
dipahami oleh siswa 11 

3. Peranan Siswa dalam 
Kegiatan pembelajaran 

Siswa aktif dalam kegiatan diskusi 12 
Siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab 13 
Siswa aktif dalam kegiatan 
menyampaikan hasil pembelajaran 14 

2. Wawancara 
 

Wawancara dala penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan 

bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara ini 

dilakukan dengan guru bertujuan untuk mengetahui analisis kebutuhan bahan ajar 

yang digunakan pada kelas VI serta materi yang kurang dipahami siswa pada tema 

8 sub tema 2. Berikut kisi-kisi dari teknik pengumpulan data wawancara : 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Awal 
No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kegiatan pembelajaran 
Tematik  

Antusias siswa ketika kegiatan 
pembelajaran Tematik 1 

Perhatian siswa ketika kegiatan 
pembelajaran Tematik 2 

Kesulitan yang dihadapi pada kegiatan 
pembelajaran Tematik 3 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran Tematik 4 

2. Penggunaan Buku Teks Manfaat buku teks  5 
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Lanjutan Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Awal 

  

Buku teks yang digunakan pada kegiatan 
pembelajaran Tematik 6 

Buku teks dapat membantu dalam 
kegiatan pembelajaran Tematik 7 

Menggunakan kehidupan sehari-hari 
dalam kegiatan pembelajaran Tematik 8 

Buku teks berbasis kearifan lokal Kota 
Balikpapan 9, 10 

 
Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Setelah Implementasi 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. 
Penggunaan Buku Teks 
Berbasis Kearifan Lokal 

Kota Balikpapan 

Sikap siswa saat menggunakan buku 
teks berbasis kearifan lokal Kota 
Balikpapan 

1 

Proses pembelajaran menggunakan buku 
teks berbasis kearifan lokal Kota 
Balikpapan 

2,3,4 

Perbedaan buku teks berbasis kearifan 
lokal Kota Balikpapan dengan buku 
paket atau buku tema 

5 

 

3. Angket  
 

Angket yang digunakan oleh peneliti adalah jenis angket tertutup untuk 

mengukur kelayakan bahan ajar yang dikembangkan yang terdiri dari angket dan 

kisi-kisi instrument validasi ahli bahan ajar, angket dan kisi-kisi instrument 

validasi ahli materi, angket dan kisi-kisi instrument validasi ahli pembelajaran 

serta angket dan kisi-kisi instrument respon siswa terhadap pengembangan Buku 

Teks pada proses pembelajaran. 

 

a. Angket validasi ahli 

Angket validasi ahli materi, ahli bahan ajar, dan ahli pembelajaran 

digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang telah dibuat oleh 

peneliti berupa Buku Teks pada tema 8 sub tema 2 kelas VI SD. Tolak 

ukur yang digunakan pada angket validasi ahli materi, angket validasi ahli 

bahan ajar dan ahli pembelajaran adalah skor yang menggunakan rating 
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scale. Skala pengukuran tipe rating scale ini terdiri dari jawaban berupa 

sangat baik, baik, cukup, kurang.  

Tabel 3.7 Skala Angket Penelitian 
Jenis Pernyataan Skor Interval Skala 

Sangat Baik 4 
Baik 3 

Tidak Baik 2 
Sangat Tidak Baik 1 

 
Tabel 3.8 Kisi-kisi Insturmen Validasi Ahli Bahan Ajar 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Ukuran 
Kesesuaian kertas dengan standar ISO 
dan materi pada buku teks berbasis 
kearifan lokal Kota Balikpapan 

1, 2 

2. Desain Tampilan Seluruh tampilan pada buku teks 
berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan 3, 4, 5 

3. Penggunaan Huruf Seluruh tampilan huruf pada buku teks 
berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan 6, 7 

4. Ilustrasi Tampilan Seluruh tampilan pada buku teks 
berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan 8, 9 

5. Desain Isi Seluruh desain isi pada buku teks 
berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan 10, 11 

 
Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Kelengkapan materi 
Materi yang disajikan mencakup materi 
yang terkandung dalam Kompetensi 
Dasar (KD)  

1 

2. Keluasan materi 
Materi yang disajikan mencerminkan 
jabaran yang mendukung pencapaian 
Kompetensi Dasar (KD).  

2 

3. Kedalaman materi 

Materi yang disajikan mulai dari 
pengenalan konsep, definisi, prosedur, 
tampilan output, contoh, kasus, latihan, 
sampai dengan interaksi antar-konsep 
sesuai dengan tingkat pendidikan di SD 
dan sesuai dengan Kompetensi Dasar 
(KD)  

3 

4. Keakuratan konsep dan  
definisi 

Konsep dan definisi yang disajikan tidak 
menimbulkan banyak tafsir dan sesuai 
dengan konsep definisi yang berlaku  

4 

5. Keakuratan fakta dan data 
Fakta dan data yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan dan efisian untuk 
meningkatkan pemahaman peserta didik.  

5 

6. Keakuratan contoh dan 
kasus 

Contoh dan kasus yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan dan efisian untuk 
meningkatkan pemahaman peserta didik.  

6 

7. Keakuratan gambar, 
diagram, dan ilustrasi 

Gambar, diagram, dan ilustrasi yang 
disajikan sesuai dengan kenyataan dan 
efisien untuk meningkatkan pemahaman 
peserta didik  

7 

8. Keakuratan istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan  8 

9. Gambar, diagram, dan 
ilustrasi dalam kehidupan  

Gambar, diagram dan ilustrasi 
diutamakan yang terdapat dalam  9 
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Lanjutan Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

 sehari-hari kehidupan sehari-hari, namun juga 
dilengkapi penjelasan.  

10. 
Menggunakan contoh 

kasus yang terdapat dalam 
kehidupan sehari-hari 

Contoh dan kasus yang disajikan sesuai 
dengan situasi serta kondisi yang terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari.  

10 

11. Mendorong rasa ingin tahu 

Uraian, latihan atau contoh-contoh kasus 
yang disajikan mendorong peserta didik 
untuk mengerjakannya lebih jauh dan 
menumbuhkan kreativitas.  

11 

12. Menciptakan kemampuan 
bertanya 

Uraian, latihan atau contoh-contoh kasus 
yang disajikan mendorong peserta didik 
untuk mengetahui materi lebih jauh.  

12 

 
Tabel 3.10 Kisi-kisi Instrumen Validasi Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Membuka Pelajaran Apersepsi 1 
Melaksanakan tugas harian kelas 2 

2. Melaksanakan Kegiatan 
Inti 

Penggunaan metode 3 
Penggunaan media 4 
Penguasaan kompetensi 5 
Pembelajaran menyenangkan 6 
Keterkaitan metode dengan 
pengembangan kecakapan hidup. 7 

3. Refleksi dan Penilaian Refleksi 8 
Penilaian 9 

4. Kesan Umum Kinerja Guru 
Penggunaan bahasa tutur 10 
Rasa percaya diri dan penampilan 11 
Memanfaatkan waktu secara efisien 12 

 
Tabel 3.11 Kisi-kisi Instrumen Validasi Kelayakan Bahasa 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Lugas 
Ketepatan  1 
Keefektifan 2 
Kebakuan bahasa 3 

2. Komunikatif Pemahaman terhadap materi 4 
3. Pekembangan Siswa Kesesuaian dengan perkembangan siswa 5, 6 

4. Kesesuaian dengan Kaidah 
Bahasa 

Ketepatan tata bahasa  7 
Ketepatan ejaan  8 

 

b. Angket respon siswa 

Angket respon siswa ini digunakan untuk mengukur respon siswa 

terhadap buku pendamping yang dikembangkan. Angket respon siswa ini 

diberikan setelah siswa belajar menggunakan Buku pendamping yang 

telah dikembangkan oleh peneliti. Tolak ukur yang digunakan pada angket 

respon siswa adalah skor yang menggunakan skala Guttman. Skala 

pengukuran tipe Guttman ini terdiri dari dua kategori jawaban.  



53 
 

	
 

Tabel 3.12 Kategori Penilaian pada Skala Guttman 
No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 
2. Skor 0 Tidak 

Kategori jawaban tersebut dibuat dalam bentuk pilihan “Ya” dan 

“Tidak” dengan menggunakan tanda centang untuk mengisi jawaban. 

Skala Guttman digunakan pada angket respon siswa bertujuan untuk 

mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan. 

Tabel 3.13 Kisi-kisi Instrumen Respon Siswa 
 

No 
 

Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Pemahaman Isi Buku 
Teks  

Menambah pengetahuan baru 1 
Materi pada buku teks mudah dipahami 2 
Perintah pada soal dalam buku teks 3 
Terdapat pada buku teks gambar untuk 
memperjelas materi 4 

Huruf pada buku teks yang digunakan 
sesuai 5 

Warna pada buku teks yang digunakan 
menarik 6 

Tampilan pada buku teks menarik 7 

4. Dokumentasi 
 

Dokumentasi yang dilakukan pada saat penerapan buku teks dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas VI SD Negeri 014 Balikpapan Utara. Dokumentasi 

yang dilakukan berupa pengambilan gambar pada saat uji coba adalah langkah-

langkah uji coba produk meliputi siswa mempelajari materi dengan menggunakan 

buku teks, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, siswa 

mengisi angket dan siswa memberikan pesan dan kesan terhadap penggunaan 

buku teks dalam kegiatan pembelajaran. 

F. Teknik Analisis Data 
 

Tujuan dari analisis data adalah agar dapat menginterprestasikan segala 

hasil penelitian dalam bentuk uraian kemudian diinformasikan ke masyarakat 
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luas. Penelitian ini menggunakan tiga jenis analisis data yaitu analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 
 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu 

analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, 

observasi, kritik dan saran dari para ahli serta siswa. Tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan informasi dari data kualitatif yang berupa kritik, saran, dan 

tanggapan. Analisis ini yang dijadikan untuk acuan memperbaiki atau merevisi 

produk bahan ajar buku teks berbasis kearifan lokal kota Balikpapan. 

2. Analisis Data Kuantitatif 
 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data angket penilaian 

dari para ahli, respon siswa, dan respon guru. Berikut analisis data kuantitatif 

untuk pengembangan buku teks berbasis kearifan lokal kota Balikpapan : 

a. Analisis Data Angket Validitas Ahli 

Validasi untuk pengembangan buku teks berbasis kearifan lokal 

kota Balikpapan untuk menguji kelayakan bahan ajar yang dikembangkan 

dan digunakan sebagai sumber belajar atau bahan ajar serta kesesuaian 

materi berdasarkan KI dan KD. Angket validasi ahli berisi kisi-kisi 

mengenai kriteria dari bahan ajar yang dikembangkan. Sugiyono 

(2015:173) mengatakan bahwa jawaban angket validasi ahli menggunakan 

rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap untuk 

mengukur persepsi responder terhadap fenomena lainnya.  
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Tabel 3.14 Kategori Penilaian Pada Rating Scale 
Skor Keterangan 

4 Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Paham/ Sangat Menarik/ Sangat Mengerti/ 
Sangat Layak/ Sangat Bermanfaat/ Sangat Memotivasi. 

3 Cukup Baik/ Cukup Sesuai/ Cukup Mudah/ Cukup Paham/ Cukup Menarik/ Cukup 
Layak/ Cukup Bermanfaat/ Cukup Bermotifasi 

2 Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Mudah/ Kurang Menarik/ Kurang Layak/ 
Kurang Bermanfaat/ Kurang Bermotifasi 

1 Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat Kurang Mudah/ Sangat Kurang 
Menarik/ Sangat Kurang Mengerti/ Sangat Kurang Layak/ Sangat Kurang 
Bermanfaat/ Sangat Kurang Bermotifasi 

 

Uji angket validasi ahli dapat dilakukan dengan membandingkan 

jumlah skor yang diberikan oleh validator (S) dengan jumlah skor ideal 

yang telah ditetapkan dalam angket validasi buku pendamping tematik 

(N). Adapun rumusannya sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

P = Presentase ideal 

S = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator atau pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal atau ideal 

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam 

pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik. 

 
Tabel 3.15 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat 
Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 85,01% -100,00% Sangat Baik Sangat valid, atau dapat 
digunakan tanpa revisi 

2. 70,01%  - 85,00% Baik Cukup valid atau dapat 
digunakan namun perlu direvisi 
kecil 

3 50,01%  - 70,00% Tidak Baik Kurang valid, disarankan tidak 
dipergunakan karena perlu revisi 
besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat Tidak Baik Tidak valid atau tidak boleh 
dipergunakan 

        Sumber : (Sa'dun 2017) 

P : !
!

 X 100%	
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Pengembangan buku teks berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan ini 

dikatakan sangat valid atau layak dan tidak perlu revisi oleh para ahli jika 

memperoleh skor 85,01% < P ≤ 100,00%. 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari angket siswa dianalisis menggunakan data 

kuantitatif untuk menguji tingkat keterapan buku teks berbasis kearifan 

lokal Kota Balikpapan yang dikembangkan.  

Uji angket respon siswa dan guru dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumusan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

P = Presentase ideal 

S = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator atau pilihan yang terpilih. 

N = Jumlah skor maksimal atau ideal 

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam 

pengembangan bahan ajar buku pendamping tematik. 

Tabel 3.16 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 
No Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 85,01% -100,00% Sangat Baik Sangat valid, atau dapat 
digunakan tanpa revisi 

2. 70,01%  - 85,00% Baik Cukup valid atau dapat 
digunakan namun perlu direvisi 
kecil 

3 50,01%  - 70,00% Tidak Baik Kurang valid, disarankan tidak 
dipergunakan karena perlu revisi 
besar 

4. 01,00% - 50,00% Sangat Tidak Baik Tidak valid atau tidak boleh 
dipergunakan 

        Sumber : (Sa'dun 2017) 

 

P : !
!

 X 100%	
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Pengembangan buku teks berbasis kearifan lokal Kota Balikpapan ini 

dikatakan sangat valid atau layak dan tidak perlu revisi jika memperoleh skor 

85,01% < P ≤ 100,00%. 




