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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Metode Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian dan pengembangan 

Research and Development. Penelitian dan pengembangan merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2013). Metode penelitian dan 

pengembangan ini digunakan karena penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan suatu produk bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran matematika kelas V sekolah dasar dengan materi mengenai volume 

bangun ruang yang berbasis pada teori belajar yakni menggunakan teori bruner. 

Tahap pengembangan bahan ajar matematika dikembangkan dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Model ADDIE ini yaitu model yang 

menggunakan upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber 

belajar serta disesuaikan dengan karakteristik siswa (Tegeh, 2014: 41). Hal inilah 

yang menjadi alasan pemilihan model ADDIE dalam upaya pengembangan bahan 

ajar matematika serta dengan menggunakan model ADDIE memudahkan untuk 

melakukan sebuah pengembangan yang menghasilkan sebuah produk berupa 

bahan ajar. Model ini memiliki lima langkah atau tahapan yang mudah dipahami 

dan diimplementasikan untuk mengembangkan suatu produk. 

Model ADDIE memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap 

aktivitas pengembangan pada setiap tahapannya, hal ini berdampak positif bagi 

kualitas produk pengembangannya. Adapun dampak postif yang ditimbulkan 

dengan adanya evaluasi ini yaitu meminimalisir tingkat kesalahan atau 
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kekurangan produk pada tahap akhir model ini. Dengan demikian, tahap kelima 

dari model ini yaitu tahap evaluasi merupakan tahap evaluasi terhadap kesatuan 

atau keseluruhan produk pengembangan. Model ini dapat digunakan untuk 

berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, buku ajar, strategi 

pembelajaran, modul pembelajaran, video pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, multimedia dan bahan ajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Pengembangan ADDIE (Tegeh, 2014)

Analyze 

Implement Design Evalute 

Development 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan di dalam 

pengembangan bahan ajar matematika ini adalah sebagai berikut. 

1. Analyze (Analisis) 

Pada tahapan analisis dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 

wawancara dan observasi di SD Muhammadiyah 4 Batu. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi dan sangat perlu untuk dilakukan adanya 

sebuah penelitian. Masalah yang ditemukan yaitu pada kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas, guru merasa masih kurang sumber belajar yang digunakannya. Hal 

ini dikarenakan hanya terfokus pada buku yang diberikan oleh pemerintah, 

padahal guru bisa mendapatkan informasi pembelajaran tambahan lagi dari 

berbagai sumber belajar lainnya. Padahal idealnya pembelajaran matematika guru 

tidak hanya sekedar menjelaskan kepada siswa, tetapi guru harus mencatatnya di 

papan tulis sehingga membuat siswa tidak cepat untuk melupakannya. 

Melihat dari keadaan yang ada, diperlukan adanya bahan ajar yang dapat 

membantu guru di dalam proses kegiatan pembelajaran. Bahan ajar ini 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa, isi pembelajarannya juga disesuaikan 

dengan kurikulum yang saat ini sedang digunakan. Serta di dalam bahan ajar ini 

mengajak siswa dalam konsep belajar sambil bermain, karena siswa ikut terlibat 

langsung di dalamnya. 

a. Analisis Karakteristik 

  Dilihat dari karakteristik usia siswa yang masih di dalam fase siswa suka 

untuk bermain dan senang melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. 

Serta pada usia siswa kelas 5 sekolah dasar juga masih membutuhkan suatu 
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pembelajaran yang sifatnya masih konkrit atau nyata. Sehingga bahan ajar ini 

nantinya akan mengajak siswa untuk belajar sambil melakukan. Serta siswa juga 

diajak untuk memahami sebuah konsep matematika yang lebih menyenangkan, 

karena dilakukan sambil bermain dan melatih kekompakkan bersama dengan 

anggota kelompoknya.  

b. Analisis Materi 

Materi yang digunakan di dalam pengembangan bahan ajar ini yakni 

materi mengenai volume bangun ruang. Materi ini berasal dari KD yang sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan. Dari KD tersebut maka dibuatlah indikator 

yang digunakan untuk mencapai KD serta dari indikator tersebut dibuatlah tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut dibuat untuk mengetahui bagaimana 

kegiatan siswa di dalam kelas untuk mencapai sebuah indikator serta KD. 

 

2. Design (Desain) 

Pada tahapan ini dilakukan perencanaan pengembangan produk bahan ajar 

berdasarkan informasi yang telah didapatkan pada tahapan analisis. Informasi 

tersebut dari hasil wawancara guru dan siswa juga hasil observasi langsung yang 

dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu. Tahapan ini meliputi pembuatan desain 

produk dan isi materi bahan ajar ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

serta kurikulum yang saat ini digunakan. Berikut ini desain dari bahan ajar 

matematika yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Tabel 3.1 Rancangan Desain Bahan Ajar 

Gambar Keterangan 

 
Gambar 3.2 Bagian Cover Depan 

Perancangan dalam pembuatan cover depan 

yakni menentukan terlebih dahulu warna 

dasar atau dominan yang akan digunakan 

pada bahan ajar. Setelah menentukan pilihan 

warna, kemudian mencari warna yang 

kontras dengan warna dominan yang telah 

dipilih. Tidak hanya pemilihan warna, tetapi 

pemilihan gambar yang disesuaikan dengan 

materi dari bahan ajar ini mengenai volume. 

Maka, di cover depan bahan ajar diberi 

gambar yaitu berbagai bentuk dari jenis 

bangun yang memiliki ruang atau volume. 

Serta di cover depan terdapat judul besar 

untuk bahan ajar dan dituliskan nama 

mahasiswa serta dosen pemdamping yang 

mendapingi dalam membuat bahan ajar 

tersebut.  

 
Gambar 3.3 Bagian Kata 

Pengantar 

Kata pengantar dituliskan untuk 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah 

SWT karena telah berhasil menyelesaikan 

bahan ajar. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu secara langsung maupun tidak 

langsung di dalam proses pembuatan bahan 

ajar tersebut. Serta berharap bahan ajar 

tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. 

Pada bagian kata pengantar ini dibuat desain 

yang simpel supaya fokus pada bagian ini 

terletak pada bagian kata-katanya. 

 
Gambar 3.4 Bagian Daftar Isi 

Pada bagian daftar isi juga dibuat desain 

yang simpel dengan warna dasar biru laut 

yang sudah menjadi warna dominan di 

dalam bahan ajar tersebut. Pembuatan daftar 

isi ini bertujuan untuk memudahkan para 

pembaca dalam mencari apa yang sedang 

dibuthkan. 
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Gambar 3.5 Bagian BAB I 

Pada BAB I bagian Pendahuluan didesain 

dengan judul dan sub judul berbeda jenis 

font dengan isinya. Rancangan desain untuk 

setiap bab tetap memiliki warna dasar yaitu 

biru laut dan tidak menambahkan banyak 

gambar di dalamnya. Serta tidak lupa untuk 

mencari wana yang sesuai dengan warna 

dasar, sehingga perpaduan warna tidak 

mengganggu saat membaca bahan ajar 

tersebut, tetapi lebih membuat menarik. 

 
Gambar 3.6 Bagian Cover 

Belakang 

Rancangan cover belakang sebenarnya 

merupakan kesatuan dari cover depan. 

Karena cover belakang adalah perpotongan 

gambar dari cover depan yang sebenarnya 

menyatu. Pada cover belakang hanya 

terdapat lambang dari Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai tanda 

bahwa yang membuat bahan ajar tersebut 

berasal dari perguruan tinggi tersebut. 

             (Sumber: Olahan Peneliti) 

3. Development (Pengembangan) 

Pada tahapan ini, bahan ajar matematika yang dikembangkan sesuai 

dengan desain perencanaan yang telah disusun. Setelah selesai untuk mendesain 

maka selanjutnya bahan ajar matematika ini dicetak menyerupai buku dengan 

ukuran yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah dalam tahapan 

pengembangan bahan ajar matematika ini sebagai berikut. 

Lanjutan Tabel 3.1 Rancangan Desain Bahan Ajar 
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a. Menentukan tema untuk bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

b. Memilih jenis font, ukuran font, spasi di dalam bahan ajar. 

c. Menentukan desain yang menarik untuk membuat siswa merasa tidak bosan 

melihatnya. 

d. Menentukan ukuran bahan ajar. 

e. Menentukan bagian-bagian bahan ajar. 

f. Menentukan langkah-langkah aktivitas yang akan dilakukan siswa saat 

pembelajaran. 

g. Menentukan evaluasi diakhir kegiatan pembelajaran. 

Setelah bahan ajar matematika ini dikembangkan, kemudian dilakukan 

validasi kepada ahli materi, ahli bahasa, ahli bahan ajar, dan ahli pembelajaran. 

Tahapan validasi dengan validator ini dilakukan oleh dosen PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang itu sendiri dan dosen di lingkungan FKIP UMM serta 

guru kelas V sebagai validator dari ahli pembelajaran.  

Pada proses penilaian kevalidan bahan ajar ini, validator menilai dengan 

memberikan masukan, komentar serta saran yang akan digunakan sebagai bahan 

revisi terhadap bahan ajar tersebut. Kemudian, bahan ajar yang telah direvisi 

tersebut dan dinyatakan telah layak untuk digunakan, maka barulah bahan ajar 

tersebut siap untuk diimplementasikan secara langsung di sekolah.  

 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahapan implementasi ini artinya produk bahan ajar yang telah dirancang, 

dicetak dan direvisi akhirnya digunakan secara nyata atau langsung digunakan 
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oleh siswa dan juga guru pada saat proses kegiatan pembelajaran. Pada tahapan 

ini juga bisa melihat bagaimana respon siswa dan guru terhadap produk bahan ajar 

yang telah dikembangkan. Tahap implementasi ini digunakan pada saat kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas terutama untuk kelas V yang membahas materi 

mengenai volume bangun ruang.  

Pada saat implementasi, siswa akan diberikan contoh terlebih dahulu 

bagaimana cara menggunakan bahan ajar matematika tersebut, kemudian barulah 

siswa dikelompokkan. Setiap kelompok akan mencari atau membuktikan rumus 

dari masing-masing bangun ruang yang berbeda-beda. Setelah semua kelompok 

memahami apa yang telah mereka kerjakan, perwakilan 2 orang dari masing-

masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas hasil dari apa yang 

siswa temukan bersama kelompoknya tersebut. 

Tahapan implementasi ini juga digunakan untuk mendapatkan data berupa 

hasil dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Serta untuk mengetahui 

bagaimana respon guru dan siswa dalam penggunaan bahan ajar matematika ini. 

Dan untuk mengetahui bagaimana sikap siswa di dalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan bahan ajar matematika yang di dalamnya 

mengajak siswa belajar sambil bermain. 

 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahapan evaluasi ini digunakan untuk melihat dampak dari adanya 

penggunaan bahan ajar pada saat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Serta 

untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah dirancang dan 
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mengetahui apakah sudah sesuai dengan sasarannya. Dan untuk mengetahui 

keberhasilan dari penggunaan bahan ajar pada saat kegiatan pembelajaran. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Batu, Kota 

Batu pada tahun ajaran semester genap 2018/2019 di kelas V. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei di semester genap tahun ajaran 2018/2019.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa jenis dari teknik pengumpulan data yang biasa digunakan 

saat penelitian yaitu. 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati suatu objek penelitian secara langsung. Observasi ini dilakukan 

sebelum melakukan penelitian dan saat penelitian. Observasi yang dilakukan 

sebelum penelitian bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di 

sekolah. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, barulah bisa menentukan 

penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan tersebut. 

Observasi yang dilakukan berupa melihat langsung keadaan yang ada di dalam 

kelas sebagai tempat berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu 

juga melihat buku yang digunakan sebagai sumber belajar di dalam kegiatan 

belajar mengajar tersebut. 

Observasi yang kedua yaitu observasi yang akan dilakukan pada saat 

penelitian. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana respon siswa 
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terhadap penggunaan bahan ajar matematika yang akan digunakan pada saat 

kegiatan pembelajaran. Serta dengan melakukan observasi secara langsung ini 

untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar matematika. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menanyakan sesuatu kepada seseorang (narasumber) yang menjadi sumber 

informasi (informan) terhadap data yang diperlukan dengan cara bercakap-cakap 

secara tatap muka atau secara langsung. Secara umum terdapat dua macam 

pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan terstruktur.  

Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar apa yang akan ditanyakan. Hal ini tentu saja sesuai 

dengan kreativitas pewawancara sangat diperlukan bahkan nantinya hasil 

wawancara dengan jenis ini lebih banyak tergantung dari pewawancara itu sendiri. 

Sedangkan, pedoman wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda √ (check) pada nomor yang sesuai.  

Berdasarkan penjelasan di atas, wawancara yag digunakan untuk 

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara juga dilakukan 

sebelum melakukan penelitian dan setelah melakukan penelitian. Wawancara 

sebelum melakukan penelitian dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan apa 

yang dihadapi oleh guru pada saat kegiatan pembelajaran matematika pada materi 

volume bangun ruang. Wawancara ini dilakukan kepada guru kelas yang 

menangani langsung kelas tersebut. 
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Wawancara yang kedua yaitu wawancara yang akan dilakukan setelah 

melakukan penelitian atau lebih tepatnya setelah menggunakan bahan ajar 

matematika pada saat proses kegiatan pembelajaran. Wawancara tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan guru terhadap 

penggunaan bahan ajar matematika tersebut. Wawancara ini tidak hanya 

dilakukan dengan guru saja melainkan juga dilakukan dengan siswa yang 

menerima materi. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mencari bukti-bukti dari sumber yang bukan manusia terkait dengan objek 

yang diteliti. Objek yang diteliti  bisa berupa tulisan, gambar, atau karya dari 

seseorang. Dokumentasi tidak kalah penting dengan metode yang lainnya, karena 

dokumentasi sebagai bukti bahwa telah melakukan sebuah penelitian. 

Dokumentasi ini berupa foto yang diambil pada saat kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan produk bahan ajar yang dikembangkan. 

 

4. Angket atau kuesioner 

Angket disebut juga sebagai kuesioner atau daftar pertanyaan yang di 

dalamnya terdapat rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara 

sistematis. Angket disusun bertujuan untuk mendapatkan izin kelayakan bahan 

ajar yang akan diimplementasikan secara langsung, sehingga angket tersebut 

diberikan kepada dosen atau pengajar yang sudah kompeten dibidangnya. Bentuk 

umum dari angket terdiri dari bagian pendahuluan yang berisikan petunjuk 
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pengisian angket, bagian identitas berisikan responden, dan terakhir bagian isi 

angket. Angket ini digunakan untuk memvalidasi bahan ajar matematika tersebut. 

Tahap validasi nantinya akan dilakukan kepada ahli materi dan ahli bahasa, ahli 

bahan ajar dan juga ahli pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan izin 

kelayakan terhadap bahan ajar matematika yang akan diimplementasikan 

langsung kepada siswa pada saat penelitian. 

Tabel 3.2 Kriteria Validator Penelitian Pengembangan Bahan Ajar  

Validator Kriteria Bidang Ahli 

Dosen Lulusan S2 

Pendidikan Dasar 

Ahli materi  

Dosen Lulusan S2 

Pendidikan Dasar yang pernah 

mengajar Bahasa Indonesia atau 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

Ahli bahasa 

Dosen  Lulusan S2 

Pendidikan Dasar 

Pernah melakukan penelitian 

tentang bahan ajar 

Ahli bahan ajar 

Guru kelas 5 Lulusan S1 

Pengalaman mengajar kurang 

lebih sudah 10 tahun 

Ahli pembelajaran 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

observasi, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dari responden. Instrumen juga disebut sebagai pedoman 

pengamatan, atau pedoman wawancara, atau kuesioner, atau pedoman dokumenter 

yang sesuai dengan metode yang digunakan.    

Pada penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai 

berikut. 
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1. Pedoman Observasi 

Instrumen yang biasanya digunakan dalam observasi berupa pedoman 

pengamatan, tes, kuisioner, rekaman, gambar, dan tekanan suara. Intsrumen 

observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi 

sistematis dimana pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah 

dibuatnya. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan 

terjadi atau kegiatan yang akan diamati. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hasil observasi yang sesuai dengan 

pedoman observasi yang ditulis pada lembar observasi oleh pelaku dari observasi 

tersebut. Lembar observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran matematika dikelas V SD muhammadiyah 4 Batu yang 

didukung oleh bahan ajar matematika produk dari hasil penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan.  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Awal 

No Aspek  Indikator 

1. Proses pembelajaran 

matematika materi 

bangun ruang 

- Proses pembelajaran matematika pada materi 

bangun ruang 

- Kendala yang ada pada saat proses 

pembelajaran 

2. Sumber belajar  - Sumber belajar yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran matematika 

- Kendala sumber belajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran 

  (Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

Tabel di atas merupakan isi dari kisi-kisi pada saat observasi awal yang 

dilakukan sebelum melakukan penelitian. Tabel di bawah ini merupakan isi dari 

kisi-kisi pada saat mengimplementasikan bahan ajar matematika. Hal ini bertujuan 

supaya data yang ingin dicari tidak tertinggal atau terlupakan. 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Saat Implementasi 

No Aspek  Indikator 

1. Proses pembelajaran 

matematika materi bangun 

ruang 

- Proses pembelajaran matematika pada 

materi bangun ruang 

- Kendala yang ada pada saat proses 

pembelajaran 

2. Sumber belajar  - Sumber belajar yang digunakan pada saat 

proses pembelajaran matematika 

- Kendala sumber belajar yang digunakan 

dalam proses pembelajaran 

  (Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

2. Pedoman Wawancara 

Pada pelaksanaannya, wawancara dapat dilakukan secara bebas artinya 

pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber tanpa harus 

membawa lembar pedomannya. Tetapi, pewawancara harus tetap mengingat apa 

saja data yang dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan adanya kisi-kisi instrumen 

wawancara sebelum melakukan penelitian dan setelah melakukan penelitian. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Awal 

No Aspek  Indikator 

1. Kegiatan Pembelajaran - Prosees kegiatan pembelajaran 

- Kendala yang dihadapi 

- Penyampaian materi kepada siswa 

- Metode yang digunakan 

- Tersedianya sarana dan prasarana 

2. Sumber belajar  - Sumber belajar yang digunakan 

- Respon siswa terhadap sumber belajar 

  (Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

Pada kegiatan wawancara juga menggunakan kisi-kisi insrumen 

wawancara awal yang akan ditanyakan berhubungan dengan kegiatan 

pembelajaran sebelum melakukan penelitian. Kemudian, juga ada kisi-kisi 

intrumen wawancara setelah melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

penggunaan bahan ajar matematika pada saat kegiatan pembelajaran. 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Setelah Penelitian 

No Aspek  Indikator 

1. Kegiatan Pembelajaran - Prosees kegiatan pembelajaran 

- Kendala yang dihadapi 

- Penyampaian materi kepada siswa 

- Metode yang digunakan 

- Tersedianya sarana dan prasarana 

2. Sumber belajar  - Sumber belajar yang digunakan 

- Respon siswa terhadap sumber belajar 

- Penggunaan bahan ajar pada pembelajaran 

matematika 

  (Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru, siswa 

dan peneliti di dalam proses pembelajaran matematika. Dokumentasi ini 

menggunakan kamera untuk mengambil gambar selama proses uji coba produk 

bahan ajar di dalam kegiatan pembelajaran. Dokumentasi ini sangat penting 

dikarenakan sebagai bukti bahwa telah melakukan sebuah penelitian. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi 

No Aspek  Indikator 

1. Kegiatan Pembelajaran di kelas 

V saat menggunakan bahan 

ajar matematika 

- Proses kegiatan pembelajaran 

menggunakan bahan ajar matematika 

- Respon siswa terhadap penggunaan 

bahan ajar matematika 

- Sikap siswa saat menggunakan bahan 

ajar matematika 

  (Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

4. Angket atau kuisioner 

Angket diberikan kepada ahli materi dan ahli bahasa, ahli bahan ajar serta 

ahli pembelajaran  yang digunakan untuk memperoleh penilian serta saran 

maupun masukan sebagai dasar untuk merevisi produk yang dihasilkan. Sehingga 

dari hasi penilaian tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

kelayakan dari produk tersebut. Penilaian yang digunakan untuk mengukur 

kualitas produk di dalam angket menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 4 
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pada setiap pernyataan yang disediakan. Selain itu, angket juga diberikan kepada 

siswa untuk   melihat respon siswa terhadap produk yang digunakannya. 

a. Angket Validasi Ahli Bahan Ajar 

Berikut ini angket validasi bahan ajar yang akan dinilai oleh ahli bahan 

ajar untuk menentukan kelayakan terhadap bahan ajar matematika yang 

dikembangkan.  

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Bahan ajar 

No Aspek Indikator 

1. Kelayakan Isi - Menyajikan daftar isi 

- Bentuk dan ukuran tulisan jelas dan sesuai untuk siswa 

sekolah dasar 

- Gambar sesuai dengan tingkatan siswa sekolah dasar 

- Kejelasan dalam penyajian gambar 

- Ketepatan dalam tata letak kalimat 

- Pemisah antar paragraf jelas 

- Kejelasan tulisan/ pengetikan materi 

- Isi materi sesuai dengan topik 

- Kejelasan pada petunjuk di dalam kegiatan pembelajaran 

- Materi telah disesuaikan dengan KD dan Indikator 

- Materi telah diuraikan dengan jelas 

- Kesesuaian antara gambar dan materi 

- Kemudahan kegiatan untuk dilakukan oleh siswa 

2. Materi Pendukung - Gambar sampul sesuai dan menarik 

- Bentuk dan warna sampul menarik 

- Ukuran tulisan sampul menarik dan mudah dibaca 

- Ukuran buku mudah dibawa dan sesuai untuk siswa sekolah 

dasar 

- Kemudahan menggunakan alat dan bahan yang ada di dalam 

buku 

- Kreatif dan dinamis 

- Ukuran sesuai dengan standar ISO 

   

b. Angket Validasi Ahli Bahasa 

Berikut ini angket validasi bahan ajar yang akan dinilai oleh ahli bahasa 

untuk menentukan kelayakan terhadap bahasa yang digunakan. 

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Validasi Ahli Bahasa 

No Aspek Indikator 

1. Penilaian Bahasa - Keefektifan kalimat 

- Keterbacaan pesan yang disampaikan 

- Keterpaduan antar kegiatan belajar 

- Konsisten penggunaan simbol 

- Pemilihan kata 

- Kejelasan isi paragraf 

- Penggunaan EYD 
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- Penggunaan bahasa disesuaikan dengan kebutuhan 

- Ketepatan ejaan 

- Ketepatan struktur kalimat 

   

c. Angket Validasi Ahli Materi 

Berikut ini angket validasi bahan ajar yang akan dinilai oleh ahli materi 

untuk menentukan kelayakan dari isi materi yang ada di dalam bahan ajar yang 

dikembangkan.  

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator 

1. Kelayakan Isi - Kesesuaian indikator dan KD 

- Kesesuaian tujuan dengan indikator 

- Kesesuaian materi dengan tujuan 

- Kesesuaian soal dengan indikator 

- Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan siswa 

- Kelengkapan materi 

- Keluasan materi 

- Kedalaman materi 

- Kemampuan mendorong berpikir kritis 

- Kemudahan siswa untuk belajar secara mandiri 

 

d. Angket Validasi Ahli Pembelajaran 

Berikut ini angket validasi bahan ajar yang akan dinilai oleh ahli 

pembelajara untuk menentukan kelayakan bahan ajar yang digunakan pada saat 

kegiatan pembelajaran sebagai sumber belajar.  

Tabel 3.11 Kisi-Kisis Validasi Ahli Pembelajaran 

No Aspek Indikator 

1. Kelayakan Isi - Bahan ajar mampu mencapai KD 

- Bahan ajar mampu mencapai indikator 

- Bahan ajar mampu mencapai tujuan pembelajaran 

- Bahan ajar sesuai dengan perkembangan kognitif 

siswa kelas V SD 

- Sistematika yang runtut, logis, dan jelas 

- Petunjuk penggunaan bahan ajar jelas dan mudah 

2. Kelayakan Penyajian - Bahan ajar dapat membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran 

- Bahan ajar dapat digunakan berulang-ulang 

- Bahan ajar dapat menumbuhkan rasa senang 

- Bahan ajar dapat memunculkan kreativitas siswa 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.9 Kisi-Kisi Validasi Ahli Bahasa 
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e. Angket Respon Siswa 

Berikut ini angket yang diisi siswa untuk mengetahui bagaimana respon 

siswa terhadap penggunaan bahan ajar sebagai sumber belajara pada saat kegiatan 

pembelajaran. 

Tabel 3.12 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator 

1. Tampilan - Teks atau tulisan mudah dibaca 

- Gambar yang disajikan jelas atau tidak buram 

- Saya sangat tertarik menggunakan bahan ajar ini 

2. Manfaat - Penyajian materi dalam bahan ajar ini mendorong saya 

untuk berdiskusi dengan teman-teman 

- Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahamu 

- Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi tahap 

dengan mudah 

- Contoh soal yang digunakan dalam bahan ajar ini sesuai 

dengan materi 

- Saya merasa lebih mudah belajar dengan menggunakan 

bahan ajar ini 

- Dengan menggunakan bahan ajar ini saya lebih tertarik 

dalam belajar matematika 

- Saya dapat memahami materi volume bangun ruang 

menggunakan bahan ajar ini dengan mudah 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2019) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

dari data yang diperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Data berupa saran dan kritik dari ahli yang merupakan 

validator produk dan validator materi. Siswa dan guru kelas dianalisis dengan 

deskriptif kualitatif, sedangkan data kelayakan produk dan pendapat mengenai 

kesesuaian produk diolah dengan deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil 

wawancara tidak terstruktur dari narasumber dan hasil observasi saat melakukan 
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studi pendahuluan dengan wawancara guru kelas serta pengamatan terhadap siswa 

saat pembelajaran. Data ini juga didapat dari hasil kritik dan saran dari validator 

media dan materi. Analisis ini dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki produk 

pengembangan bahan ajar matematika ini. 

 

2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari nilai yang diberikan oleh validator terhadap 

bahan ajar matematika. Nilai tersebut didapatkan dengan menggunakan angket 

kepada dosen ahli bahan ajar, dosen ahli bahasa, dosen ahli materi dan guru kelas 

V sekolah dasar sebagai ahli pembelajaran. Serta angket untuk mengetahui respon 

siswa terhadap penggunaan bahan ajar matematika ini. 

a. Validitas Angket Ahli 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

untuk keahlian instrumen serta data yang dihasilkan dari suatu instrumen yang 

valid, maka dinyatakan bahwa instrumen tersebut valid. Karena, dapat 

memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau 

keadaan yang sesungguhnya. Pada pengembangan bahan ajar matematika ini, 

validitas yang dimaksud untuk menguji kelayakan bahan ajar yang dikembangkan 

dan kesesuaian materi berdasarkan KD. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Jawaban setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. 
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Tabel 3.13 Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat baik 

2. Skor 3 Baik 

3. Skor 2 Kurang sesuai 

4. Skor 1 Sangat tidak baik 

 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Analisis data dari hasi penilaian validator 

dilakukan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.14 Interpretasi Skor Angket Validasi  

No Tingkat Pencapaian Keterangan 

1. 85,01 – 100% Sangat valid, atau digunakan tanpa revisi 

2. 70,01 – 85,00% Cukup valid, atau dapat dipergunakan namun perlu 

direvisi kecil 

3. 50,01 – 70,00% Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

4. 01,00 – 50,00% Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan 

(Sumber: Akbar, 2016: 155) 

b. Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari jawaban siswa terhadap angket yang telah 

diberikan akan diukur menggunakan skala Guttman. Skala pengukuran dengan 

tipe ini akan mendapatkan jawaban yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak 

pernah, “positif-negatif” dan lainnya. Pada skala Guttman hanya ada dua interval 

yaitu “setuju” atau “tidak setuju”. Skala Guttman selain dapat dibuat dalam 

bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist serta jawaban 

dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol.  

 

 

                 
                  

                  
      

 



57 
 

 

Tabel 3.15 Interpretasi Skor Angket Respon Penggunaan Produk 

No Kriteria Validitas Kategori Respon 

1. 85,01 – 100% Sangat Positif 

2. 70,01 – 85,00% Cukup Positif 

3. 50,01 – 70,00% Kurang Positif 

4. 01,00 – 50,00% Negatif 

                


