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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong ke dalam penelitian dan 

pengembangan yang disebut  juga Research and Development (R&D) yaitu suatu 

cara atau sebuah metode penelitian yang efektif untuk memperbaiki sebuah 

praktik, yang dilakukan dengan cara menyempurnakan produk yang sudah ada 

atau membuat suatu produk baru yang dapat dipertanggung jawabkan 

(Sukmadinata, 2013).  

Tujuan dari dilakukannya pengembangan menurut (Setyosari, 2010), 

menyebutkan bahwa merupakan suatu keinginan untuk menilai adanya perubahan 

yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tujuan ini merupakan bentuk 

dari adanya kebijakan perubahan dalam dunia pendidian yang membutuhkan hal-

hal yang baru sebagi penunjangnya. Pengembangan itu sendiri secara umum 

diartikan sebagai pertambahan, perubahan secara perlahan dan suatu perubahan 

yang terjadi secara bertahap. 

Produk yang diuji kelayakannya adalah Modul Pendamping Pembelajaran 

Tematik Tema Daerah Tempat Tinggalku Berbasis Kearifan Lokal Blitar di Kelas 

IV SD. Model pengembangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

model ADDIE. Model prosedural ADDIE ini terdapat lima langkah yaitu Analyze, 

Design, Develop, Implementation, Evaluation (analisis, perancangan, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi). Model ADDIE dikembangkan secara 

sistematis (terstruktur) yang artinya terprogran dengan urut sebagai upaya dari 

pemecahan masalah belajar peserta didik yang berhubungan dengan sumber 
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belajar yang dibutuhkan dan kerakteristik peserta didik. Penggunaan model 

ADDIE dalam penelitian, digunakan untuk melakuan pengembangan produk 

contohnya buku ajar untuk pembelajaran, modul pembelajaran, video 

pembelajaran, mutimedia, dan lain sebagainya (Tegeh, 2004). Pada setiap 

tahapannya, model ADDIE ini akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi 

setiap kegiatan pengembangan produk, dengan tujuan untuk memperkecil adanya 

tingkat kekurangan atau kesalahan pada produk yang dikembangkan. 

Langkah atau tahapan penelitian Model ADDIE  dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap Pengembangan ADDIE (Piskurich, 2000) 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan  pendekatan  model penelitian untuk pengembangan yang 

dapa digunakan dalam membuat modul pendamping pembelajaran tematik tema 

daerah tempat tinggalku berbasis kearifan lokal Blitar di kelas IV SD adalah 

model ADDIE, maka dalam pengembangan ini akan melalui 5 tahapan  yaitu  

analisis (analyze), perancangan (design), pengembangan (develop), Implementasi 
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(implementation), dan evaluasi (evaluation). Adapun tahahan yang akan dilakukan 

adalah: 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahap pertama ini yaitu tahap analisis, peneliti mecari data  di SDN 

Gadungan 02 Blitar yang terkait dengan : a) melakukan analisis Kompetensi dasar 

yang terdapat pada materi tema daerah tempat tinggalku subtema keunikan daerah 

tempat tinggalku untuk mengetahui garis besar materi yang akan dicapai oleh 

peserta didik; b) melakukan analisis kebutuhan peserta didik saat proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui hasil observasi dan wawancara 

yaitu seperti penggunaan sumber belajar dan bahan ajar yang akan dimanfaatkan 

saat proses pembelajaran; c) melakukan analisis terkait dengan karakteristik 

peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran yaitu dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara. Harapanya dengan dilakukan tahap analisis ini, peneliti 

mempunyai pandangan dan angan-angan untuk mengembangkan modul sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dalam belajar, maupun kebutuhan guru untuk 

membantu berlangsungnya pembelajaran. 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

Tahap kedua ini merupakan tahap perencanaan terhadap modul 

pendamping yang akan di buat, tahapan ini peneliti akan menentukan modul 

pendamping ini akan dibuat untuk membantu peserta didik kelas IV SD. 

Kemampuan yang diharapkan dengan pemakaian modul pendamping ini adalah 

peserta didik dapat mengenal kearifan lokal Blitar yang di masukkan kedalam 

pembelajaran tematik. Materi yang sudah disampaikan oleh guru kepada peserta 

didik masih sedikit saja memasukkan unsur kearifan lokal Blitar, sehingga peserta 
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didik kurang mengenal budaya sekitar dengan baik. Pemahaman peserta didik 

terkait dengan kearifan lokal dapat diketahui pada saat observasi awal yang 

menunjukkan peserta didik masih belum mengetahui keraifan lokal Blitar, dan 

nantinya penguasaan materi akan diukur setelah menggunakan dan mempelajari 

modul pendamping tematik. 

Pada tahap ini, peneliti memperjelas gambaran terkait modul pendamping 

yang akan dikembangkan yaitu 1) menentukan desain yang akan dibuat,              

2) melakukan analisis KD yang terdapat dalam subtema untuk memadukan KD 

tersebut dengan beberapa muatan pelajaran yang lain, 3) menyusun indikator 

sesuai dengan KD yang akan dimasukkan ke dalam modul pendamping,              

4) menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalan KD yang dipadukan, 

5) menetapkan materi yang sesuai dengan KD dan indikator yang tentunya 

memasukkan kearifan lokal Blitar sebagai bahan belajar. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan yang dilakukan oleh penliti yaitu dengan membuat 

desain awal modul pendamping yang sudah dirancang sebelumnya. Pengumpulan 

berbagai referensi tentang Kearifan Blitar untuk dijadikan bahan pembuatan 

modul pendamping tematik, karena referensi ini akan menjadi bahan utama untuk 

membuat modul pendamping. Setelah draft awal selesai dibuat, akan dilakukan 

validasi oleh validator yaitu kepada 1) ahli materi, 2) ahli bahan ajar, dan 3) ahli 

pembelajaran. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini dilakukan dengan kegiatan menerapkan produk 

berupa modul pendamping yang telah dikembangkan kepada peserta didik kelas 
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IV SD di SDN Gadungan 02, Blitar untuk mengetahui kemudahan dan kelayakan 

modul pendamping tematik ini, dengan harapan produk yang dikembangkan dapat 

memperluas wawasan peserta didik terkait dengan kearifan lokal Blitar, 

membantu memberikan motivasi belajar peserta didik, dan membantu guru dalam 

mengenalkan kearifan lokal Blitar kepada peserta didik. Adapun cara yang 

dilakukan saat uji coba lapangan yaitu 1) peserta didik diberikan penjelasan terkait 

dengan tujuan penggunaan modul, 2) peserta didik dipersilahkan untuk 

menggunakan modul tersebut untuk melengkapi materi, serta menambah wawasan 

terkait dengan materi yang terdapat dalam subtema yang disediakan oleh 

pemerintah, 3) peserta didik yang telah selesai mempelajari konsep atau materi 

diperkenankan untuk menyelesaikan latihan soal, tes mandiri yang terdapat dalam 

modul, 4) kemudian, peserta didik dipersilahkan untuk mengisi angket respon 

pengguna yang disediakan peneliti untuk melihat kemenarikan dan 

kebermanfaatan modul yang dikembangkan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahapan evaluasi dan perbaikan, sebenarnya telah dimulai sejak setiap 

adanya saran yang masuk untuk melakuan perbaikan yang diberikan oleh para ahli 

yang memberikan validasi terhadap modul. Tujuan dari tahap evaluasi adalah 

untuk menyempurnakan produk serta mengetahui tingkat kelayakan produk. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian pengembangan Modul Pendamping Pembelajaran 

Tematik Tema Daerah Tempat Tinggalku Berbasis Kearifan Lokal Blitar di kelas 

IV SD, dilakukan di SDN Gadungan 02, Blitar dan dilaksanakan pada bulan 
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Januari semester genap pada tanggal 28 Januari sampai dengann 2 Februari, tahun 

ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara atau biasa disebut juga interview merupakan suatu proses atau 

kegiatan tanya jawab secara lisan dengan tatap muka atau berhadapan  secara 

individual untuk memperoleh data individu ataupun secara kelompok untuk 

memperoleh data dari kelompok (Sukmadinata, 2013). Berdasarkan hal tersebut, 

maka apabila seorang peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menemukan 

suatu permasalahan yang harus diteliti serta ingin memperoleh informasi hal 

secara mendalam dari berbagai sumber informasi maka sebagai teknik atau cara 

pengumpulan data tersebut, dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara. 

Kegiatan wawancara awal dilaksanakan secara individual dengan guru 

kelas IV SDN Gadungan 02 Blitar yaitu dengan ibu Feria Nurfiana, S.Pd., serta 

wawancara secara kelompok dengan beberapa peserta didik kelas IV SDN 

Gadungan 02 Blitar, untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta didik 

terkait dengan kearifan lokal Blitar.  

Dalam pelaksanaan penelitian di SDN Gadungan 02 Blitar ini, teknik 

wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan proses 

pembelajaran di dalam kelas, kesulitan dalam saat proses belajar mengajar, serta 

menganalisis kebutuhan untuk menunjang pembelajaran. Wawancara dilakukan 

saat studi pendahuluan karena peneliti membutuhkan informasi guna menentukan 

analisis kebutuhan dan untuk melakukan pengembangan. 
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2. Observasi. 

Observasi atau dapat disebut dengan pengamatan adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan informasi melalui kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang dilakukan orang lain atau kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2013).  Sehingga kegiatan observasi ini merupakan gabungan dari 

dua kegiatan yaitu melakukan pengamatan dan kegiatan mengingat. 

Kegiatan observasi ini dilakukan di Sekolah Dasar Gadungan 02, Blitar, 

yaitu pada saat proses pembelajaran dengan melihat interaksi komunikasi antara 

guru dengan peserta didik, serta observasi terhadap sarana dan prasarana di dalam 

kelas IV. 

Penelitian ini melakukan observasi awal yang bertujuan untuk mengetahui 

sarana dan prasarana yang digunakan sekolah khususnya kelas IV untuk 

melakukan pembelajaran, mengamati kegiatan peserta didik selama 

berlangsungnya pembelajaran, untuk mengetahui karakteristik peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Tujuan utama dari observasi ini yaitu untuk mengetahui 

permasalahan dan analisis kebutuhan bahan ajar peserta didik maupun guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sedangkan observasi saat penggunaan modul yang 

dikembangan oleh peneliti yaitu untuk melihat motivasi peserta didik dan 

ketertarikan peserta didik terhadap modul yang dikembangkan, karena selama ini 

peserta didik belum memahami wilayah sekitarnya sehingga perlu adanya 

observasi untuk melihat keberhasilan modul dalam pembelajaran. 

3. Angket 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuisioner merupakan suatu cara 

mengumpulkan data secara tidak langsung yang dilakukan melalui pertanyaan-
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pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian (Sukmadinata, 2013). 

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa angket ini akan berbentuk 

instrumen pertanyaan. 

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan angket yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan dan kelayakan  

modul yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Angket yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yaitu berupa angket validasi dan angket respon guru dan  

respon peserta didik untuk mengetahui keberhasilan dan kemenarikan modul 

pendamping yang dikembangkan. Angket validasi akan ditujukan kepada ahli 

materi, ahli bahan ajar, serta ahli pembelajaran untuk memperoleh saran mapun 

kritikan sebagai bahan penyempurnaan modul pendamping tematik menggunakan 

kearifan lokal serta memperoleh data terkait dengan kelayakan modul pendamping 

yang dikembangkan.  

Angket respon akan diberikan dan ditujukan kepada guru dan peserta 

didiksebagai pengguna yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kemenarikan modul yang sedang dikembangkan dan berisikan penilaian, 

komentar dan saran baik dari guru maupun peserta didik.  Angket yang ditujukan 

kepada validator, guru dan peserta didik ini sebagai salah satu cara peneliti untuk 

menilai dan mendapatkan data terkait dengan kevalidan dan kelayakan, serta 

untuk menyempurnakan modul yang sedang dikembangkan oleh peneliti. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi 

dalam bentu dokumen, tulisan, angka, buku, arsip, serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Pengambilan data berupa dokumentasi 
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dilaksanakan saat kegiatan observasi awal dan selama proses penggunaan modul 

pendampinng tematik dengan menggunakan kearifan lokal Blitar yang digunakan 

pada saat pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dokumentasi digunakan untuk 

pengumpulan data berupa dokumentasi gambar maupun tertulis untuk memenuhi 

data yang dibutuhkan dalam mengembangkan modul pendamping tematik dengan 

menggunakan kearifan lokal Blitar.  

E. Instrumen Penelitian 

Berikut ini adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Lembar wawancara 

Lembar wawancara merupakan suatu bentuk alat yang disusun untuk 

mencatat pertanyaan maupun pernyataan yang berhubungan informasi yang ingin 

diketahui oleh peneliti (Sukmadinata, 2013). Berdasarkan pendapat tersebut, bisa 

disimpulkan bahwa lembar wawancara merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk pedoman peneliti mencari informasi yang digunakan sebagi acuan bertanya 

kepada narasumber secara tatap muka.  

Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan ditujukan kepada 

guru kelas IV SDN Gadungan 02 Blitar, serta ditujukan kepada peserta didik  

SDN Gadungan 02, Blitar. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk menganalisis 

kebutuhan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran tematik, yang didalam 

wawancara ini berkaitan dengan sarana dan prasarana bahan ajar yang 

dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun pedoman wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti adalah sebgaai berikut: 
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Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Guru 

No Aspek Indikator Nomor 

1 Pembelajaran yang 

berlangsung di 

dalam kelas 

Pelaksanaan pembelajaran dan penerapan 

kurikulum 2013 saat proses pembelajaran 

1, 2, 3 

2 Penggunaan bahan 

ajar 

Bahan ajar yang dipakai dalam proses pembelajaran   4, 5 

  Kebermaknaan penggunaan bahan ajar dalam 

proses pembelajaran 

6, 7 

Sumber: olahan peneliti 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Peserta Didik 

No Aspek Indikator Nomor 

1 Letak geografis Pengetahuan peserta didik terkait dengan letak 

geografis 

4, 5, 6, 7 

2 Kesenian tari Pengetahuan peserta didik terkait kesenian tari  1  

3 Sejarah  Pengetahuan tentang sejarah blitar 2, 3, 10, 12 

4 Ekonomi Pengetahuan peserta didik yang berhubungan 

dengan kegiatan ekonomi 

8, 9 

5 Kesenian yang 

mulai hilang 

Pengetahuan yang berhubungan dengan kesenian 

yang sudah mulai menghilang di Blitar 

13 

6 Wisata  Pengetahuan peserta didik terkait dengan tempat 

wisata yang ada di Blitar 

11 

Sumber : olahan peneliti 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi adalah suatu pedoman yang digunakan oleh peneliti 

untuk melakukan sebuah pengamatan dalam mengumpulkan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung, berbentuk daftar yang berisi garis besar atau 

garis-garis umum mengenai kegiatan yang akan diobservasi (Sukmadinata, 2013). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa lembar observasi yang 

digunakan saat observasi berisi tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat 

dilakukan saat studi pendahuluan dengan tujuan untuk mengetahui proses 

pembelajaran di dalam kelas serta menganalisis kebutuhan peserta didik sebagai 

acuan dalam mengembangkan bahan ajar untuk membantu proses pembelajaran. 

Teknik penggunaan observasi dalam penelitian ini tidak terstruktur karena 

peneliti hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan, serta dilakukan dengan 

mangamati saja tanpa terlibat langsung dalam kegiatan. Selain itu, lembar 
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observasi juga digunakan pada saat proses penggunaan modul pendamping 

tematik yang telah dikembangkan. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Observasi Awal 

No Aspek Indikator No 

1 Penggunaan bahan 

ajar 

Penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran 1,2 

  Bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik 

3,4 

2 Bahan ajar yang 

digunakan 

Isi dari bahan ajar yang digunakan 5,6,7,8, 

9,10,11 

Sumber: olahan peneliti 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Implementasi Modul 

No Aspek Indikator No 

1 Penggunaan Modul 

pendamping  

Penggunaan Modul pendamping kearifan lokal Blitar 

dalam pembelajaran 

1,2 

  Respon peserta didik dalam proses pembelajaran 

menggunakan modul pendamping tematik kearifan 

lokal Blitar  

3,4, 

5,6 

  Respon guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan modul pendamping tematik kearifan 

lokal Blitar 

7,8 

Sumber: olahan peneliti 

3. Lembar angket 

Informasi dari reponden dapat diperoleh dan diolah dari kumpulan-

kumpulan pertanyaan yang tertulis yang disebut dengan angket. Lembar angket 

merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

didalamnya berisi beberapa jumlah pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan yang 

harus diisi atau dijawab oleh responden (Sukmadinata, 2013). Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka lembar angket ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bentuk pedoman untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

dalam mengembangkan modul pendamping tematik menggunakan kearifan lokal 

Blitar. Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti 

mendapatkan nilai, saran dan kritikan terkait dengan modul yang dikembangkan. 

Berikut ini adalah kriteria validator produk yang dikembangka oleh peneliti: 
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Tabel 3.5 Kriteria Validator 

No 
Bidang 

Keahlian 
Kriteria 

1. Ahli bahan ajar Mempunyai keterampilan dalam bidang bahan ajar (Modul) 

Tingkat pendidikan minimal S-2 (Dosen) 

Mempunyai pengalaman untuk mengajar minimal selama 3 tahun 

2. Ahli materi Mempunyai kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan materi 

pembelajaran khusunya tematik 

Tingkat pendidikan minimal S-2 (Dosen) 

Mempunyai pengalaman mengajar minimal selama 3 tahun 

3. Ahli 

pembelajaran 

Mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam mengajar 

Minimal memiliki tingkat akademik S-1 pendidikan (Guru) 

Berpengalaman dalam mengajar yaitu minimal 3 tahun 

Sumber: olahan peneliti 

a. Angket validasi 

Angket yang digunakan peneliti untuk mengukur kelayakan bahan ajar 

yang akan dikembangkan berupaModul Pendamping Tematik dengan 

Menggunakan Kearifan Lokal Blitar Tema Daerah Tempat Tinggalku Subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku di Kelas IV SD ditujukan kepada ahli materi, 

ahli bahan ajar, serta ahli pembelajaran. Angket validator  itu masing-masing yaitu 

angket 1 kepada dosen ahli materi, angket 2 untuk dosen ahli bahan ajar, dan 

angket 3 untuk dosen ahli pembelajaran. Angket ini berfungsi sebagai syarat 

sebelum digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran, tujuannya untuk 

digunakan merevisi bahan ajar yang dikembangkan supaya layak digunakan. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor Butir 

1. Penyajian materi modul 

pendamping tematik 

menggunakan kearifan lokal 

Kejelasan materi pada modul 

pendamping tematik  

1, 2, 3, 4,  

  Kebenaran konsep pada modul 

pendamping tematik 

5, 6,7 

2. Penyampaian Materi Pemberian tes, gambar, latihan soal 

pada modul pendamping tematik 

8,9,10,11,12, 

13,14,15 

Sumber: olahan peneliti 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Bahan Ajar 

No Aspek yang dinilai Indikator  Nomor Butir 

1. Sajian  Kelengkapan modul pendamping 1,2,3,4,5,6 

  Cara penyajian 7,8,9,10,11,12,13 

Sumber : olahan peneliti 
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran 

No Aspek  Indikator  Nomor Butir 

1. Pembelajaran  Penggunaan modul pendamping 1,  

  Kesesuaian isi modul 2, 3, 4, 5, 6 

2. Penggunaan modul 

pendamping 

Penggunaan dan latihan 7, 8, 9, 10 

Sumber: olahan peneliti 

b. Angket respon guru dan peserta didik 

Angket respon guru ditujukan kepada guru untuk mengetahui keberhasilan 

dan kemenarikan modul yang dikembangkan. Berikut kisi-kisi angket respon 

guru: 

Tabel 3.9 Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Guru 

No Aspek Indikator Nomor butir 

1 Penggunaan modul 

pendamping 

Kesesuaian dengan kurikulum 5 

  Mudah digunakan 1, 8 

2 Materi  Isi materi 3,4,7 

  Motivasi peserta didik 6,11 

  Tujuan pembelajaran 2 

3 Reaksi pengguna Membantu penyampaian materi 9 

  Menarik perhatian 10 

Sumber : olahan peneliti 

Angket respon yang ditujkan kepada peserta didik digunakan peneliti 

untuk mengetahui keberhasilan dan kemenarikan modul yang dikembangkan 

setelah peserta didik membaca, memahami, dan menggunakan isi bahan ajar 

modul pendamping. Berikut ini adalah kisi-kisi angket respon untuk peserta didik: 

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Instrumen Angket Respon Peserta Didik 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

1 Penggunakan modul 

pendamping tematik  

Tampilan  modul  1,10 

Isi modul 2,3,4,5,6,8 

Kebermaknaan 7,9 

Sumber : olahan peneliti 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data ini yaitu 

menggunakan  analisis data deskriptif kualitataif dan analisis data kuantitatif.  
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Adapun teknik analisis data apabila dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisis data deskriptif kualitataif 

Teknik ini dilakukan untuk menganalisis data berupa hasil observasi, 

wawancara, saran maupun kritik yang diberikan oleh ahli dalam validasi modul 

pendamping tematik yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil dari analisis akan 

digunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk merevisi atau memperbaiki modul 

pendamping pembelajaran tematik tema daerah tempat tinggalku berbasis kearifan 

lokal Blitar yang dikembangkan oleh peneliti.  

2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghimpun data dari penilaian 

angket, baik angket untuk validator yaitu kepada ahli materi, ahli bahan ajar, dan 

ahli pembelajaran serta angket respon yang diberikan kepada guru dan peserta 

didik. Data angket yang diperoleh dari validator bertujuan untuk menguji 

kelayakan serta kesesuaian modul pendamping tematik yang dikembangkan. 

Sedangkan angket yang diberikan kepada guru dan peserta didik digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dan kemenarikan modul pendamping yang sudah 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

a. Analisis Data Angket untuk Validator yaitu kepada Ahli Materi, Ahli Bahan 

Ajar, dan Ahli Pembelajaran 

Validasi yang dilakukan oleh para ahli dengan memberikan jawaban yang 

dilakukan melalui angket, bertujuan untuk menguji kelayakan modul pendamping 

pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal Blitar sebagai hasil produk dan 

kesesuaian isi dengan KI dan KD yang di kembangkan. Jawaban yang diberikan 

oleh validator melalui angket menggunakan skala likert. Penilaian kriteria skala 
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likert yang digunakan terdiri dari empat kategori yang kemudian hasil dari 

penilaian itu akan dianalisis oleh peneliti. 

Tabel 3.11 Kriteria Jawaban Penilaian Skala Likert 

No. Skor Kriteria Penilaian 

1 Skor 4 Sangat setuju/ sangat layak/sangat tepat/sangat sesuai/sangat bermanfaat 

2 Skor 3 Setuju/ layak/ tepat/sesuai/bermanfaat 

3 Skor 2 Cukup setuju/cukup tepat/cukup sesuai/cukup bermanfaat 

4 Skor 1 Kurang setuju/kurang tepat/kurang sesuai/kurang bermanfaat 

Sumber: Sugiyono (2015) dengan modifikasi peneliti 

Persentase yang diperoleh dari validasi para ahli rata-rata setiap komponen 

terkait dengan modul pendamping tematik yang dikembangkan, dapat dihitung 

sebagai berikut:  

𝑃 =
∑ 𝑥

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

P   = persentase yang diperoleh dari tiap validator 

∑ 𝑥 = jumlah skor dari setiap kriteria yang diperoleh 

𝑁= jumlah skor maksimal 

Adapun kriteria pencapaian dalam pengembangan modul tematik berbasis 

kearifan lokal Blitar sebagai berikut:  

Tabel 3.12 Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No. Pencapaian (%) Tingkat 

Validitas 

Keterangan 

1 81,00-100,00% Sangat valid Dapat digunakan tanpa revisi 

2 61,00-80,00% Valid Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

3 41,00-60,00% Cukup valid  Dapat digunakan namun perlu direvisi cukup 

besar 

4 21,00-40,00% Kurang valid Kurang layak, perlu direvisi besar 

5 00,00-20,00% Tidak valid Tidak layak, dan perlu untuk direvisi sangat 

besar 

Sumber: Akbar (2017), dengan modifikasi peneliti 

Data yang diperoleh atas nilai kelayakan modul pendamping tematik 

ditentukan dengan nilai minimal 61% dengan kategori “valid” dan sangat valid 

apabila diperoleh nilai ≥ 81 %. 
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b. Analisis Data Angket Respon Guru dan Peserta Didik 

Analisis data kuantitatif berupa angket guru dan peserta didik bertujuan 

untuk mengetahui respon dan kemenarikan modul pendamping tematik yang 

dikembangkan serta untuk mengetahui apakah dengan modul yang dikembangan 

oleh peneliti peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Berikut adalah 

skala likert untuk memberikan respon guru dan respon peserta didik. 

Tabel 3.13 Kriteria Penilaian Skala Likert untuk Guru 

No. Skor Kriteria Penilaian 

1 Skor 4 Sangat setuju/ sangat layak/sangat tepat/sangat sesuai/sangat bermanfaat 

2 Skor 3 Setuju/ layak/ tepat/sesuai/bermanfaat 

3 Skor 2 Cukup setuju/cukup tepat/cukup sesuai/cukup bermanfaat 

4 Skor 1 Kurang setuju/kurang tepat/kurang sesuai/kurang bermanfaat 

Sumber: Sugiyono (2015) dengan modifikasi peneliti 

Penilaian angket respon peserta didik, dapat diketahui dan dihitung 

menggunakan skala likert yang dimodifikasi oleh peneliti dengan penggunaan 

Emoticon Jempol sebagai berikut : 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Skala Likert untuk Peserta Didik 

Kriteria Penilaian Skala Nilai 

Sangat setuju 
 

4 

Setuju 

 

3 

Cukup setuju 
 

2 

Kurang setuju 
 

1 

Sumber: Sugiyono (2015) dengan modifikasi peneliti 

Penilaian angket respon peserta didik dapat dihitung sebagai berikut ini: 

Rumus = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 
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Setelah mengetahui nilai dari masing-masing angket peserta didik, 

kemudian akan dihitung rata-rata nilai angket peserta didik yaitu: 

𝑅𝑝𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑅𝑝𝑠1 + 𝑅𝑝𝑠2 + ⋯ + 𝑅𝑝𝑠𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

Rps  : Respon Peserta didik 

n : jumlah angket peserta didik 

 

Angket respon guru akan dihitung dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝐺𝑢𝑟𝑢 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 

 

Tabel 3.15 Keterangan Rentang Skor 

No. Pencapaian (%) Kualifikasi  Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat menarik, sangat bermanfaat dan mudah 

dipahami 

2 61-80% Baik Menarik, bermanfaat dan mudah dipahami 

3 41-60% Cukup Baik Cukup menarik dan cukup mudah dipahami 

4 21-40% Kurang  Kurang menarik dan agak sulit dipahami  

5 0-20% Sangat kurang  Tidak menarik dan sulit dipahami 

Sumber: Akbar (2017) dengan modifikasi peneliti 

 

 




