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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Model Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik dalam Bahasa Jawa materi 

Keterampilan Menulis Aksara Jawa kelas IV Sekolah Dasar mengacu pada metode 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) menggunkan 

model penelitian pengembangan ADDIE. Model ini di susun dengan urutan kegiatan 

yang sistematis atau secara urutan sebagai upaya pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang disesuiakan dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam model penelitian pengembangan ADDIE 

ini memiliki tahap sistematis yang mudah dipahami dan ditepakan untuk 

pengembangan sebuah produk seperti buku, modul, media pembelajar, multimedia 

dan lain-lain.  

Tahap pertama pada pengembangan ADDIE ini adalah Analyze (Analisis), 

Design (Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation 

(Implementasi) dan Evaluation (Evaluasi). Pada setiap tahap ini harus dilakukan 

secara berurutan, tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara acak. Alasan 

menggunakan model ADDIE ini dikarenakan setiap tahap yang terdapat dalam model 

penelitian ini mengalami revisi dan evaluasi sehingga memperkecil kelemahan baik 

dari proses sampai penerapan serta prosedur yang sederhana dan mudah untuk 

menghasilkan sebuah produk.  

Tahap penelitian dan pengembangan dapat digambarkan melalui flowchart 

berikut : 
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Sumber : (Tegeh. 2014:42) 

Gambar 3.1 Flowchart Pengembangan Media Pembelajaran 
 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan  

Prosedur Penelitian Pengembangan ADDIE sesuai dengan gambar 3.1 langkah-

langkah pengembangan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tahap I Analyse (Analisis) 

Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan-permasalan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Jawa khususnya 

materi Menulis Aksara Jawa di SDN Mojolangu 5 Malang. Pada tahap analisis ini 

meliputi beberapa kegiatan yaitu melakukan analisis Kompetensi Dasar tentang  

Pembelajaran, pengetahuan, keterampilan. Melakukan analisis karakterisik 

peserta didik. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil 

Analyze  

(Analisis) 

Implementation  

(Implementasi) 

Design  

(Desain) 

Evaluate 

(Evaluasi) 

Development  

(Pengembangan) 
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wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV pada tanggal 5 November 2018 

tentang proses pembelajaran menulis aksara Jawa yaitu :  

a. Minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Jawa kurang, dikarenakan siswa 

merasa kesulitan terhadap materi aksara Jawa salah satunya yaitu kesulitan dalam 

menulis aksara jawa.  

b. Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran menulis aksara jawa 

yaitu ceramah dan penugasan. 

c. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa yaitu 

menggunakan LKS dan Pepak.  

2. Tahap II Design ( Desain)  

Tahap ini dilakukan dengan acuan yakni Pemilihan Lembar Kerja Peserta Didik 

yang sesuai dengan karakteristik siswa, strategi pembelajaran yang diterapkan pada 

proses pembelajaran serta metode evaluasi yang digunakan. Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik yang dirancang untuk siswa Sekolah Dasar dalam mempelajari 

mata pelajaran Bahasa Jawa materi Menulis Aksara Jawa. Dalam membantu guru dan 

siswa dalam penyampaian dan penerimaan materi Lembar Kerja Peserta Didik 

dikemas sedemikian rupa yang unik untuk menarik minat siswa dalam proses 

pembelajaran Bahasa Jawa.  

Strategi Pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Jawa dalam keterampilan 

menulis Aksara Jawa dapat dipelajari dengan baik melalui penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat. Dalan pembelajaran tersebut siswa akan terlibat secara 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pada Lembar Kerja Peserta Didik minat 

siswa dalam belajar sambil bermain yang dirancang semenarik dan seunik mungkin. 
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3. Tahap III Development ( Pengembangan )  

Tahap pengembangan yaitu melakukan kegiatan menjadikan hasil desain ke 

bentuk fisik atau produk. Dalam tahap ini berarti menjadikan wujud nyata yaitu 

Lembar Kerja Peserta Didik. Tahap ini dilakukan dengan pencarian materi, 

pembuatan media yang menarik untuk menulis aksara jawa serta refrensi Lembar 

Kerja Peserta Didik yang akan dijadikan bahan pengembangan dikarenakan media 

yang digunakan akan diimplementasikan di kelas.  

Setelah menyusun media pembelajatan aksara jawa materi nulis aksara jawa 

sesuai dengan rancangan yang dilakukan adalah validasi media kepada ahlis media 

dan ahli materi. Validasi ini dilakukan untuk menilai validitas konten dan tampilan. 

Berdasarkan aspek yang telah ditentukan serta memberikan kritik dan saran. Hasil 

penelitianyang didapat dari validator digunakan untuk melihat kevalidan dari produk 

yang dibuat oleh peneliti.  

4. Tahap IV Implementation ( Implementasi )  

Tahap implementasi ini dilakukan terbatas oleh sekolah tertentu serta tahap ini 

merupakan tahap yang dilakukan dari hasil pengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik di SDN Mojolangu 5 Malang. Pada tahap implementasi dengan 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Peserta 

Didik. Implementasi ini dilakukan tanggal 17 Mei 2019 dengan jumlah siswa 36.  

Tahap ini peneliti bertugas sebagai fasilitator selama penggunaan media, setelah 

proses pembelajaran selesai siswa melakukan tes dengan menggunakan soal yang 

sudah disediakan. Untuk memperoleh gambaran peningkatan menulis aksara jawa, 

kemenarikan dan kepraktisan media bagi siswa tingkat kevalidan untu mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.  
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5. Tahap V Evaluation ( Evaluasi )  

Tahap evaluasi ini sebagai proses untuk memberikan penilaian terhadap program 

pembelajaran. Selain itu evaluasi dapat melihat respon siswa, guru serta pada hasil 

belajar. Respon siswa terhadap pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik materi 

menulis aksara Jawa  melalui pemberian angket untuk melihat kemenarikan Lembar 

Kerja Peserta Didik tersebut.  

Pada hasil respon guru terhadap pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

materi menulis aksara jawa melalui pemberian angket untuk melihat kemenarikan 

dari pengembangan Lembar  Kerja Peserta Didik tersebut. Pada hasil belajar siswa 

diketahui melalui soal evaluasi yang berada pada Lembar Kerja Peserta Didik yang 

telah disediakan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk sumatif dengan tujuan untuk 

memperbaiki produk dari saran oleh para ahli, serta formatif untuk mengetahui 

kebermanfaat LKPD yang digunakan.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian di SDN Mojolangu 5 Malang yang terletak di JL. Sudimoro 

No.11 Kec. Lowokwaru Kota Malang. Waktu penelitian yaitu pada semester genap 

tahun ajaran 2018/2019, pada tanggal 17 Mei 2019 hari Jum’at dengan jumlah siswa 

36.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian dan pengembangan ini pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, angket dan teknik dokumentasi.  

1. Teknik Observasi  

Teknik pengumpulan data pada tanggal 8 November 2018. Observasi ini 

dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di ruang 
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kelas. Pada hasil observasi ini yaitu SDN Mojolangu 5 Malang telah menggunakan 

Kurikulum 2013, serta pada sekolah tersebut masi kekurangan media pembelajaran.  

Pada observasi awal digunakan untuk mengetahui keadaan ketika proses 

pembelajaran belangsung, karakteristik siswa serta pada pembelajaran oleh guru 

kelas. Observasi juga digunakan pada saat pengimplementasian Lembar Kerja Peserta 

Didik untuk melihat keefektifan dan kemenarikan Lembar Kerja Peserta Didik ketika 

proses pembelajaran.  

2.   Teknik Wawancara  

Teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Pada awal wawancara dengan narasumber yaitu 

guru kelas serta pada siswa kelas IV di SDN Mojolangu 6 Malang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menggali informasi tentang pengembangan media yang digunakan 

pada sekolah tersebut serta beberapa hal yang berkaitan dengan produk yang 

dikembangkan peneliti.  

3. Teknik Angket 

Angket yang digunakan peneliti untuk mengetahui tentang kevalidan media yang 

dikembangkan serta untuk direvisi agar mendapatkan media pembelajaran yang lebih  

baik. Produk yang diuji kevalidan dan yang dikembangkan adalah Lembar Kerja 

Peserta Didik kepada ahli materi, ahli bahan ajar dan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media tersebut.  

a. Uji Coba Ahli  

1. Validasi Ahli Bahan Ajar 

Produk yang berupa Lembar Kerja Peserta Didik materi Menulis Aksara 

Jawa ini akan diujikan kevalidannya kepada ahli media untuk mengecek 
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kelayakan bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik. Untuk kriteria menjadi 

validator untuk ahli bahan ajar pembelajaran di Universitas Muhammadiyah 

Malang yang memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun.  

2. Validasi Ahli Materi  

Pada tujuan validasi ahli materi ini untuk mengecek kesesuaian materi yang 

disajikan melalui produk bahan ajar. Untuk kriteria menjadi validator untuk ahli 

materi di Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun.  

b. Uji Coba Siswa  

Uji coba dilaksanakan di SDN Mojolangu 5 Malang Kec. Lowokwaru Kota 

Malang untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap Lembar Kerja 

Peserta Didik.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat implementasi Lembar Kerja Peserta Didik 

Materi Menulis Aksara Jawa dalam proses pembelajaran di SDN Mojolangu 5 

Malang siswa Kelas IV. Dokumentasi yang berupa pengembilan gambar dan video 

pada saat uji coba penerapan Lembar Kerja Peserta Didik. 

E. Instrument Penelitian  

Instrument pengumpulan data dalam penelitian pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik Materi Menulis Aksara Jawa berupa Observasi, Wawancara, Angket 

dan Dokumentasi.  
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1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang digunakan 

untuk memenuhi syarat penelitian dalam penumpulan data awal tentang proses 

pembelajaran di kelas IV SDN Mojolangu 5 Malang. 

Tabel  3.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Awal 
No Aspek Yang Dinilai Kisi-Kisi No.Butir 

1.  Pembelajaran dalam 

bahasa Jawa  

Kelengkapan sumber belajar  

Bahan ajar penunjang yang 

digunakan dalam pembelajaran  

Efektif dan efisien penggunaan 

waktu 

Keaktifan siswa  

Suasana pembelajaran dalam kelas 

1 

2 

3 

4 

5 

2.  Siswa  Karakteristik siswa  

Motivasi belajar siswa  

Interaksi antara siswa dengan siwa 

lan 

6 

7 

8 

3.  Guru   Gaya penyampaian materi oleh guru  

Interaksi guru dan siswa  

9 

10 

 

2. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini untuk mengalisis kebutuhan media dan 

sebagai bahan pertimbanagan dalam melihat keefektifan dan kemenarikan produk 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Intrumen Wawancara Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang 

Dinilai 

Kisi-Kisi No.Butir 

 Siswa   Jumblah siswa kelas IV 

Karakteristik siswa 

1 

2 

 Pembelajaran 

bahasa Jawa  

Kurikulum yang diterapkan  

Kompetensi yang harus dicapai 

Sumber belajar yang digunakan 

Kelemahan bahan ajar yang 

dipakai  

Hal yang menarik untuk siswa 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 Guru  Bahan ajar yang dibuat oleh 

guru 

Hambatan guru dalam mengajar 

Saran penyusun bahan  ajar  

8 

 

9 

10 
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3.  Angket  

Angket yang digunakan oleh peneliti adalah jenis angket tertutup untuk mengukur 

media pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari angket dan kisi-kisi intrumen 

validasi ahli materi, angket dan kisi-kisi ahli media dan kisi-kisi instrument repon 

siswa terhadap pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik. 

a. Angket Validasi Ahli  

Instrument angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik untuk mengetahui keefektifan produk yang telah dibuat oleh 

peneliti, sebagai tolak ukur yang digunakan pada angket validasi ahli materi dan ahli 

media.  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Bahan Ajar 

 
 

 

 

No Aspek yang 

Dinilai  

Kisi-Kisi No.Butir 

1.   Kualitas 

cetakan  

Bahan cover yang tidak mudah sobek untuk 

kenyamanan siswa 

Isi LKPD memberikan kenyamanan untuk siswa 

dalam menulis  

1 

 

2 

2.  Desain cover  

 

 

 

 

 

Desain cover sesuai dengan isi materi 

Peletakan gambar untuk menarik perhatian 

siswa 

Jenis huruf yang digunakan pada cover untuk 

menarik perhatian siswa  

Ukuran huruf yang digunakan pada cover yntuk 

menarik perhatian siswa  

3 

4 

 

5 

 

6 

 

3.  Desain isi 

LKPD   

Jenis huruf yang digunakan disesuaikan dengan 

karakteristik siswa kelas IV  

Ukuran huruf yang digunakan disesuaikan 

dengan karakteristik siswa kelas IV 

Gambar pada LKPD sesuai dengan materi 

Ukuran gambar yang disesuaikan dengan 

karakteristik siswa kelas IV 

Warna pada LKPD konsisten  

Layout pada LKPD menarik 

Terdapat petunjuk penggunaan LKPD  

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi  

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Validasi Ahli Bahasa  

No. Apek yang 

Dinilai 

Kisi-Kisi No. 

Butir 

1.  Lugas  Menggunakan kaida bahasa yang baik dan benar  

Menggunkan peristilah yang sesuai dengan konsep 

pada pokok bahasan  

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke 

sasaran   

1 

2 

 

3 

4 

2.  Kesesuaian  Bahasa yang digunakan komunikatif  

Ketepatan pemilihan bahasa dalam menguraikan 

materi  

5 

6 

3.  Penggunaan 

istilah, 

simbol atau 

ikon.  

Ketepatan ejaan  

Konsistensi penggunaan simbol atau ikon  

Konsisten penggunaan istilah  

7 

8 

9 

 

 

Tabel 3.6 Skala Angket Penelitian 

 

Uji angket validasi ahli dilakukan dengan membandingkan jumlah skor yang 

diberikan oleh validator dengan jumlah skor ideal yang telah ditetepakan dalam 

angket validasi Lembar Kerja Peserta Didik materi Menulis Aksara Jawa apapun 

rumusnya sebagai betikut : 

No. Aspek yang Dinilai Kisi-Kisi No. Butir 

1.  Kurikulum   Kesesuaian KI dan KD  

Kesesuaian KD dengan Indikator  

1 

2 

2.  Materi   Kesesuaian Indikator yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian materi yang disajikan 

Kejelasan paparan materi  

Sistematika uraian isi 

pembelajaran  

3 

 

4 

5 

6 

3.  Evaluasi belajar  Terdapat soal uraian yang mampu 

mengukur kemampuan kognitif 

Tedapat soal yang engukur 

kecapaian indikator   

7 

 

8 

Jenis Pernyataan Skor Interval Skala 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 
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 Keterangan :  

P = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hinggan mencapai bilangan bulat). 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator / pilihan yang terpilih.  

N = Jumlah skor maksimal / Ideal.  

b. Angket Respon Siswa  

Angket repon siswa ini untuk mengukur respon siswa terhadap pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik materi Menulis Aksara Jawa. Angket ini diberikan 

kepada siswa ketika mereka telah menggunakan media tersebut. 

Tabel 3.7 Kisi Kisi Angket Respon Siswa 

No.  Aspek Yang 

Dinilai   

Kisi-Kisi No. Butir  

1.  Bahan Ajar  Siswa menyukai cover LKPD 

Siswa menyukai warna yang ada pada LKPD  

Siswa menyukai gambar yang ada dalam 

LKPD  

1 

2 

 

3 

2.  Materi  Materi dalam LKPD mudah dipahami  

Bahasa dalam LKPD mudah dimengerti 

4 

5 

 

3.  Penggunaan  Petunjuk pengunaaan mudah dipahami 

LKPD membantu untu belajar menulis aksara 

Jawa  

Kemenarikan mengerjakan LKPD  

6 

7 

 

8 

 

c. Angket Respon Guru  

Angket respon guru untuk mengukur respon guru terhadap pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik materi menulis aksara Jawa.  

 

 

 

 X 100% 
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Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Respon Guru  
No Aspek Yang 

Dinilai 

Kisi-Kisi No. 

Butir 

1.  Bahan Ajar  Judul LKPD dapat menggambarkan isi 

LKPD 

Penempatan (judul, teks, gambar, nomer 

halaman) LKPD menarik perhatian  

Pemilihan jenis huruf, ukuran serta spasi 

yang digunakan disesuaiakan dengan siswa 

kelas IV 

1 

 

2 

 

 

3 

2.  Materi  Materi pada LKPD mudah dipahami 

Kesulitan siswa dalam mempelajari LKPD 

4 

5 

3.  Penggunaan 

dan 

Keterlibatan 

siswa  

Petunjuk kegiatan jelas  

Mendorong siswa untuk berdiskusi dengan 

siswa lain  

Kesulitan siswa dalam penggunaan LKPD 

Kemampuan LKPD dalam mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran  

Kemampuan LKPD menciptakan rasa 

semangat siswa  

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10  

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif 

1. Analisis Data Kualitatif  

Dalam analisis data ini sebagai acuan perbaikan dan penyempurnaan media 

pembelajaran seacara deskriptif. Serta analisis ini untuk mengelolah data hasil 

wawancara, observasi dan kritik saran produk yang dikembangkan didapat dari 

validator serta siswa.  

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif untuk mengelolah data angket penilaiain validator, sepon 

siswa dan respon guru. Berikut analisis data kuantitatif untuk pengembangan LKPD 

menulis aksara Jawa : 

 

 



40 
 

 
 

a. Analisis Data Angket Validasi Para Ahli  

Validasi untuk pengembangan bahan ajar LKPD menulis aksara Jawa untuk 

menguji kevalidan bahan ajar yang dikembangkan untuk digunakan sebagai sumbaer 

belajar serta kesesuain KI/KD. Angket validasi berisi kisi-kisi mengenai kriteria dari 

pengembangan media yang dikembangkan. Uji angket validasi ahli dilakukan dengan 

membandingkan jumlah skor yang diberikan oleh validaro dengan jumbah skor ideal 

yang telah ditetapka dalam angket validasi bahan ajar LKPD menulis aksara Jawa. 

adapun rumusnya sebagai berikut : 

 

 

 

Sama halnya dengan penilaian evaluator, maka hasil perolehan angket validasi 

para ahli dianalisis dengan presentase menggunakan rumusan dari Sugiono 

(2014:418) 

Keterangan :  

P = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mncapai bilangan 

bulat) 

 ∑R = Jumbah jawabah yang diberikan oleh validator/ pilihan yang terpilih 

 N = jumlah skor maksimal/ideal  

  Kriteria validasi atau tingkat ketercapaian yang digunakan dalam 

pengembangan bahan ajar LKPD menulis aksara Jawa mata pelajaran bahasa Jawa. 

 

 

 

 

P = X 100% 
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Tabel 3.9 Kriteria Validasi Tingkat Pencapaian (Akbar,2016:158) 

b. Analisis Data Angket Respon Guru dan siswa  

Data yang diperoleh dari angket guru dan siswa dianalisis menggunakan 

kuantitatif untuk menguji tingkat keterterapan bahan ajar  yang dikembangkan. Uji 

angket repon sisiwa dan guru dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

P = Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga mencapai bilangan  

bulat ) 

∑R = Jumblah jawaban yang diberikan oleh validator/pilihan yang terpilih 

N = Jumlah skor maksimal/ideal  

Kriteria validasi atau tingkat kecapaian yang digunakan dalam pengambangan 

bahan ajar LKPD manulis aksara Jawa mata pelajaran bahasa Jawa.  

 

 

No. Tingkat pencapaian Keterangan 

1 85,01%-100% Sangat menarik atau dapat digunakan tanpa perbaikan 

2 70.01%-85,00% Cukup menarik atau dapat digunakan namun perlu perbaikan 

kecil 

3 50,01%-70,00% Kurang menarik atau disarankan tidak dipergunakan karena 

perlu revisi besar 

4.  0,01%-50,00% Tidak menarik atau tidak bisa digunakan 

 

P = X 100% 
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Tabel 3.10 Kriteria Angket Respon Siswa dan Guru  (Abar,2016:158) 

No Tingkat 

pencapaian 

Keterangan 

1.  85,01%-100% Sangat menarik atau dapat digunakan tanpa 

perbaikan 

2. 70.01%-85,00% Cukup menarik atau dapat digunakan namun perlu 

perbaikan kecil 

3. 50,01%-70,00% Kurang menarik atau disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi besar 

4. 0,01%-50,00% Tidak menarik atau tidak bisa digunakan 


