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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono, penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
1
 Nana Syaodih 

Sukmadinata mendefinisikan penelitian dan pengembangan merupakan 

pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada.
2
 Jadi penelitian pengembangan merupakan metode 

untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah 

ada serta menguji keefektifan produk tersebut. 

 Penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall merupakan suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian dan pengembangan sendiri dilakukan berdasarkan suatu 

model pengembangan berbasis industri, yang temuan-temuannya dipakai 

untuk mendesain produk dan prosedur, yang kemudian secara sistematis 

                                                 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2015, 407. 
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012, 169. 
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dilakukan uji lapangan dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria 

keefektifan, kualitas, dan standar tertentu.3 

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan tidak selalu 

berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat 

bantu pembelajaran dikelas atau dilaboratorium, tetapi bisa juga perangkat 

lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan data.
4
  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan pengertian 

pengembangan adalah proses yang dilakukan peneliti untuk membuat atau 

menyempurnakan sebuah produk sesuai dengan acuan kriteria produk yang 

dibuat. Tujuan dari penelitian dan pengembangan dirancang untuk 

menghasilkan sebuah produk melalui proses pengembangan dan menilai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu akibat dari 

produk yang dibuat tersebut. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
5
 

                                                 
3
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta : Kencana 

Prenadamedia Group, 2013, 222. 
4
 Nana, Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, …, 164   

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

…, hal. 117. 
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Sebuah penelitian kadang-kadang tidak mungkin untuk meneliti seluruh 

anggota populasi secara keseluruhan, karena pertimbangan: 

a. Pertimbangan biaya 

b. Mustahil dilakukan 

c. Akan merusak populasi itu sendiri.
6
 

 

Penelitian tentang suatu objek mungkin diteliti langsung terhadap 

objeknya, tetapi mungkin juga hanya ditanyakan kepada orang yang 

mengetahui atau bertanggung jawab terhadap objek tersebut. Orang yang 

diminta menjelaskan objek yang diteliti disebut responden. Tidak semua 

anggota dari populasi target diteliti. Penelitian hanya akan dilakukan terhadap 

sekelompok anggota populasi yang mewakili populasi.
7
 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representative (mewakili).
8
 Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat 

didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.
9
 

 

 

 

                                                 
6
 Ali Mauludi, Teknik Belajar Satistika 2, (Jakarta: Alim’s Publishing, 2014), hal. 2. 

7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Methode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012, 250. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, …, 118. 

9
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, 76. 
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3. Sampling 

Sampling merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan sampel 

penelitian.10 Untuk menentukan beberapa sampel yang akan diambil, maka kita 

dapat menggunakan beberapa teknik sampling atau teknik pengambilan 

sampel. Ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu teknik probability 

sampling dan nonprobability sampling. 

a. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple 

random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling 

(sampling menurut daerah).  

b. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, 

systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive 

sampling, sampling jenuh, snowball sampling. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 1 

Gandusari Kabupaten Blitar. Peneliti menggunakan metode proportionate 

stratified random sampling dalam teknik pengambilan sampel. Proportionate 

stratified random sampling (sampel acak berstrata proporsional) karena populasi 

tidak homogen dan berstrata proporsional11, yang terdiri dari kelas VII dan VIII. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 jenjang yang berbeda yaitu kelas VII dan 

VIII. Untuk perincian jumlah sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

                                                 
10

 Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002, 64. 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development), Bandung: 

Alfabeta, 2017, 139. 
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No. Jenjang Jumlah Kelas Jumlah Siswa 

1 VII 9 256 siswa 

2 VIII 11 316 siswa 

Jumlah Sampel 572 siswa 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan sumber belajar berbasis 

literasi pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Gandusari. Tingkat 

kelayakan sumber belajar PAI berbasis literasi ini diketahui melalui validasi 

oleh ahli media, validasi oleh guru dan uji coba penggunaan oleh siswa. 

Peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE. ADDIE merupakan 

singkatan dari Analysis, Design, Development or Production, Implementation 

or Delivery and Evaluations. Menurut langkah-langkah pengembangan 

produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih 

lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan dengan model 

pengembangan sistem basisdata yang telah diuraikan sebelumnya. Inti 

kegiatan pada setiap tahap pengembangan juga hampir sama.
12

 Oleh sebab itu, 

model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan 

produk seperti dalam penelitian ini adalah sumber belajar. Langkah-langkah 

dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian 

                                                 
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, …, 289. 
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Dari gambar konsep pengembangan ADDIE tersebut, dapat dilihat bahwa 

evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas, dengan tujuan untuk 

kebutuhan revisi. Menurut langkah-langkah pengembangan produk, model 

penelitian dan pengembangan ini prosedural bersifat deskriptif, menunjukkan 

langkah-langkah yang jelas dan cermat, lebih rasional dan lebih lengkap untuk 

menghasilkan produk.
13

  

Gambar 3.2 Tahapan penelitian pengembangan 
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 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, Bandung: 

Alfabeta: 2014, 199. 
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Langkah-langkah pengembangan produk dalam penelitian ini adalah: 

1) Analysis 

Analisis dalam penelitian pengembangan dapat berisi potensi dan 

masalah di tempat penelitian. Potensi merupakan segala sesuatu yang 

memiliki kapasitas untuk dikembang tumbuhkan.
14

 Dalam penelitian ini 

modul sebagai potensi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk 

meningkatkan hasil belajar maupun prestasi siswa dalam mata pelajaran 

PAI. Sedangkan masalah adalah penyimpangan atara teori dan praktik.
15

 

Masalah juga dapat dijadikan sebagai potensi apabila dapat 

mendayagunakannya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah 

pada tingkat pemahaman siswa mengenai mata pelajaran PAI. Maka dari 

itu masalah yang didapati oleh peneliti dapat diatasi melalui metode 

penelitian pengembangan atau research and development dengan cara 

meneliti sehingga dapat menemukan sesuatu yang baru untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pendidikan agama Islam.  

Selanjutnya peneliti perlu mengumpulkan informasi atau data. Metode 

yang digunakan adalah kuesioner atau kuantitatif. Berdasar dari data yang 

diperoleh, selanjutnya dapat dirancang penanganan yang efektif terhadap 

masalah tersebut. Untuk mengetahui efektivitas penanganan tersebut 

diperlukan pengujian, yaitu menggunakan metode eksperimen. Setelah 

teruji, maka dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Bahan 

                                                 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, …, 55 
15

 Ibid, 79 



58 

 

informasi yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk yang dapat mengatasi masalah. 

 

2) Design 

Produk yang dihasilkan dalam research and development bermacam-

macam. Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan akan 

berorientasi pada peningkatan efektifitas pembelajaran dan peningkatan 

prestasi belajar peserta didik. Hasil akhir dari tahap ini adalah berupa 

desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya.
16

  

Peneliti membuat rancangan desain produk yang masih bersifat 

rancangan awal bahan ajar PAI sebelum divalidasi oleh para ahli. Tipe 

desain produk yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

redesign yaitu mengulangi desain produk yang telah ada dengan sedikit 

penyempurnaan (to improve an existing design)
17

. Materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama yang sudah 

ada akan ditambahakan dengan bagan-bagan dan materi yang lengkap 

sesuai dengan jenjang kelasnya, kemudian siswa memberikan ulasan 

mengenai apa yang mereka baca dari bahan ajar yang peneliti sediakan 

pada buku literasi yang telah disediakan oleh peneliti. 

 

 

 

                                                 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, …, 397. 
17

Ibid,  400. 
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3) Develop 

Pada fase ini dibuat storyboard, penulisan konten. Mengembangkan 

bahan ajar yang telah ada dengan melihat materi yang sesuai dengan 

Komponen  Inti dan Komponen Dasar sesuai jenjang. Hasil bahan ajar 

nantinya akan dinilai atau divalidasi oleh validator/ahli materi untuk 

mendapatkan saran terkait pengembangan bahan ajar. Isi bahan ajar harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam SMP kelas VII dan VIII semester genap. Tujuan 

validasi adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar yang 

dikembangkan sebelum bahan ajar digunakan secara umum. Bahan ajar ini 

akan digunakan secara individu oleh siswa. Siswa berkontribusi langsung 

untuk melakukan literasi dari bahan ajar yang diberikan peneliti. Dan 

bahan ajar hasil penelitian ini dapat dilakukan untuk mempermudah siswa 

dalam memahami materi, dan mengerjakan tugas. 

4) Implementation 

Fase ini, dibuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta pelatihan dan 

instrukturnya/fasilitator. Pelatihan bagi fasilitator meliputi 

materikurikulum,hasil pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian 

danprosedur pengujian. Aktivitas lain yang harus dilakukan pada fase ini 

meliputipenggandaan dan pendistribusian materi dan bahan pendukung 

lainnya, serta persiapan jika terjadi masalah teknis dan mendiskusikan 

rencana alternatif dengan siswa. 
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5) Evaluation 

Evaluasi dilakukan selama tahap implementasi berlangsung dengan 

bantuan pembimbing, validator, dan respon siswa. Setelah pelaksanaan 

pembelajaran selesai, evaluasi sumatif dan dilakukan untuk perbaikan 

pembelajaran, sedangkan pre-test untuk mengevaluasi sejauh mana kelayakan 

dari produk yang dibuat oleh peneliti. Perancangan seluruh tahap evaluasi 

harus pasti apakah produk sudah relevan dan dapat diterapkan dan apakah 

tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari setting nya data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode 

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, 

diskusi, di jalan, dan lain-lain. Jika dilihat dari sumber datanya, pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui 

orang lain atau dokumen. Sedangkan jika dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

interview, questioner, observasi, dan gabungan dari ketiganya.
18

 

                                                 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, …, 194. 
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Dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu:  

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 

nilai angket sumber belajar PAI berbasis literasi kelas VII dan VIII siswa 

SMP Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar. 

b. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah: Dokumentasi tentang 

struktur pegawai atau pengawasan. Dokumen yang peneliti gunakan 

adalah profil sekolah, visi, misi, motto dan janji siswa, struktur 

kepengurusan laboratorium teknik komputer dan jaringan, data statistik 

siswa, daftar inventaris. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mengenai sumber belajar 

PAI berbasis literasi kepada guru PAI dan siswa-siswi kelas VII dan VIII SMP 

Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sering juga disebut dengan metode 

pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Tahap ini sangat menentukan proses dan hasil penelitian yang 

akan dilaksanakan. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data, akan 

berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Data yang 

dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian, digunakan untuk menguji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh 

akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar suatu penelitian 
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yang dilakukan memperoleh informasi dan data-data yang sesuai dengan topik, 

maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

antara lain: 

a. Metode Pengumpulan data 

1) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Selain 

itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pernyataan/pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.
19

 

Di dalam penelitian ini menggunakan angket dengan skala 

pengukuran Likert. Skala Likert digunakan untuk mengembangkan 

instrumen salah satunya untuk mengukur rancangan suatu produk, 

proses membuat produk, dan produk yang telah dikembangkan atau 

diciptakan.
20

 Pada penelitian ini menggunakan Likert dengan angket 

tertutup di mana pertanyaan yang disediakan oleh peneliti 

menggunakan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 

model jawaban mencentang dengan kriteria nilai yang bervariasi. 

                                                 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan …, 199. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, …, 165. 
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Adapun di dalam angket terdapat pernyataan yang positif dan negatif. 

Alternatif pilihan jawaban untuk pertanyaan positif yaitu, mempunyai 

kriteria sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban “sangat baik” nilainya “4” 

2. Untuk jawaban “baik” nilainya “3” 

3. Untuk jawaban “kurang” nilainya “2” 

4. Untuk jawaban “sangat kurang” nilainya “1” 

 

Sedangkan untuk alternatif jawaban yang negative adalah 

sebaliknya. 

Alasan peneliti menggunakan metode kuesioner, antara lain:  

1. Metode ini merupakan metode yang praktis karena dalam waku 

yang singkat dapat diperoleh data yang banyak dan dapat dilakukan 

sekalipun tempatnya jauh.  

2. Selain praktis, metode ini juga ekonomis, terutama dalam segi 

tenaga. Dengan menggunakan kuisioner tenaga yang diperlukan 

sangat sedikit.  

3. Orang dapat menjawab dengan terbuka dan leluasa, tidak 

dipengaruhi oleh teman-temannya yang lain.  

4. Peneliti menggunakan angket untuk menilai sumber belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis literasi yang berupa bahan 

ajar yang telah dibuat oleh peneliti. Lembar penilaian diberikan 

kepada ahli materi, dan ahli media yang bertujuan untuk 

mengetahui kualitas dan kelayakan produk yang telah dibuat oleh 
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peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan angket kepada siswa 

sebagai responden untuk menilai kelayakan dan kemenarikan serta 

kesesuaian bahan ajar yang telah dibuat oleh peneliti. 

2) Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-

catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode 

pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan akunting.
21

 

Sesuai dengan pandangan tersebut, yang merupakan dokumentasi 

dari penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan 

keadaan operasional dari obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui profil sekolah, data statistik siswa, struktur kepengurusan 

dan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar. 

Dokumen yang digunakan merupakan dokumen hasil penelitian 

tentang pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran pendidikan 

agama Islam bagi peserta didik SMP. Peneliti juga melakukan studi 

referensi baik dari buku. Angket yang berkaitan dengan masalah yang 

dialami peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama islam. Semua 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan …,  93. 
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data yang diperoleh dari dokumen ini adalah data yang mendukung 

pentingnya pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam. 

 

3) Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, obervasi merupakan 

metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap 

obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun 

tidak langsung.
22

 Dalam penelitian ini, observasi digunakan sebagai 

sumber data sekunder. Observasi digunakan untuk memperoleh data 

yang terkait dengan populasi, sampel, dan fenomena lapangan sebelum 

penelitian dilakukan.  

 

4) Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai 

untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui observasi.
23

 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber 

data sekunder dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

ditentukan sebelumnya. Wawancara yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang kegiatan dengan menggunakan perangkat 
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 Ibid, 203. 
23

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, 

64.   
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teknologi informasi yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Gandusari Kabupaten Blitar. 

 

b. Alat Pengumpulan data 

1) Angket 

Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket pada penelitian ini 

diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan juga para siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran dengan produk media pembelajaran ini. 

Angket yang digunakan meliputi: 

a. Angket validasi ahli materi 

Angket ahli materi digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

mengetahui kelayakan materi yang disajikan menurut ahli materi. 

Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi materi pembelajaran 

sebelum diterapkan atau diuji cobakan. Di dalam angket ini berisi 

tentang aspek-aspek untuk menilai apakah materi pembelajaran 

berbasis literasi yang dikembangkan ini layak atau tidak. Instrumen 

untuk ahli materi ditinjau dari kualitas materi dan pembelajaran. 

Adapun kisi-kisi instrumen ahli materi tersedia dalam tabel berikut:  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi24 

Kriteria Indikator Nomor Soal 

I. Aspek A. Kesesuaian Materi dengan KD 1, 2, 3 

Kelayakan Isi B. Keakuratan Materi  

                                                 
24

 Urip Purwono, Standar Penilaian Bahan Ajar, Jakarta : BNSP, 2008, 107 .  
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 C. Kemutakhiran Materi 4, 5, 6, 7, 8 

 D. Mendorong Keingintahuan 9, 10 

  11, 12 

II. Aspek A. Teknik penyajian 1 

Kelayakan B. Pendukung Penyajian 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Penyajian C. Penyajian Pembelajaran 8 

 D. Koherensi dan Keruntutan 

Alur Pikir 

9, 10 

III. Aspek A. Lugas 

B. Komunikatif 

C. Dialogis dan Interaktif 

D. Kesesuaian dengan 

Perkembangan Peserta didik 

E. Kesesuaian dengan Kaidah 

Bahasa 

1, 2, 3 

Kelayakan 4 

Kebahasaan 5 

 6, 7 

  
8, 9 

IV. Aspek Penilaian A. Kemampuan Membaca 1, 2 

Literasi B. Kemampuan menulis 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

 

b. Angket validasi ahli media 

Untuk ahli media ditinjau dari tampilan dan kualitas media. 

Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan untuk menilai media 

pembelajaran. Adapun kisi-kisi instrumen ahli media tersedia dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Media25 

Kriteria Indikator Nomor Soal 

I. Aspek A. Ukuran Bahan ajar 1, 2 

Kelayakan B. Desain Sampul Bahan 

ajar (Cover) 

3, 4, 5, 6, 7 

                                                 
25

 Urip Purwono, Standar Penilaian Bahan Ajar, …, 115 .  
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Kegrafikan C. Desain Isi Bahan ajar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 

 

c. Angket respon siswa 

Angket ahli materi digunakan sebagai instrumen penelitian 

untuk mengetahui kelayakan materi yang disajikan menurut ahli 

materi. Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi media pembelajaran 

setelah diuji cobakan. Adapun kisi-kisi instrumen respon siswa 

tersedia dalam tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Angket Respon Siswa
26

 

Kriteria Indikator Penilaian Nomor Soal 

Respon Siswa A. Tampilan 1, 2, 3, 4, 5 

 B. Bahasa 6, 7, 8 

 C. Mampu menguji 

pemahaman 

9, 10 

 D. Adanya stimulant 11, 12, 13 

 E. Kemudahan dibaca 6, 7, 8 

 F. Materi intruksional 14, 15 

 

2) Tes 

Instrumen berupa tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi. Tes prestasi belajar yang biasa 

                                                 
26

 Tim Penyusun Depdiknas, Pendoman Umum Pengembangan Bahan Ajar, Jakarta: 

Depdiknas RI, 2004, 22. 
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digunakan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes buatan 

guru dan tes berstandar.
27

  

Pada penelitian ini mengunakan tes buatan guru yang dibuat oleh 

peneliti akan tetapi mendapatkan validasi dari guru mata pelajaran PAI. 

Pemberian tes ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa 

tentang materi PAI semester II, kemudian diakhir untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Siswa akan diberi soal dalam bentuk soal objektif 

yakni pilihan ganda dengan empat opsi jawaban. 

Produk yang telah diimplementasikan di UPT SMP Negeri 1 

Gandusari kemudian dilakukan penilaian hasil belajar siswa dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan produk. Kelayakan 

produk dinilai dari valiadsi ahli materi, ahli media dan hasil belajar 

dengan experiment pretest-posttest. Adapun tabel tersebut dibawah ini 

sebagai berikut: 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Kontrol  X1 - X3 

Eksperimen  X2 O X4 

Tabel 3.5 Sasaran produk 

Keterangan :  

X1= Nilai prestest kelas 7B dan 8B  sebelum diberi perlakuan  

X2= Nilai prestest kelas 7A dan 8A sebelum diberi perlakuan  

X3=Nilai posttest kelas 7B dan 8B setelah diberi perlakuan tanpa 

menggunakan bahan ajar (produk)   

X4=Nilai posttest kelas 7A dan 8A setelah diberi perlakuan dengan  

menggunakan bahan ajar (produk)  

                                                 
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, 266. 
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O= Pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar berbasis 

literasi 

Penilaian dilakukan dengan pemberian pretest dan posttest. Setelah 

semua tahapan terlewati maka produk ini dapat dipublikasikan dengan 

harapan mampu membantu siswa dalam menguasai materi PAI. 

Publikasi produk dilakukan dengan penyebaran bahan ajar di UPT SMP 

Negeri 1 Gandusari. 

a) Tahap Persiapan Uji Coba Soal  

(1) Menentukan Materi  

Materi yang dipilih adalah materi PAI kelas VII semester II dan 

kelas VIII semester II, hal ini sesuai dengan materi pembelajaran 

yang telah disusun. Pemilihan materi melihat dari silabus 

semester II.  

(2) Menentukan Tipe Soal  

Soal yang digunakan berbentuk uraian28 

 

b) Tahap Pelaksanaan Tes Hasil Belajar  

Instrumen soal hasil belajar yang diteskan sebanyak 5 butir soal 

uraian dengan alokasi waktu 30 menit untuk mengerjakannya untuk 

pretest, begitu juga dengan posttest. Jumlah keseluruhan soal adalah 

10 butir soal yang sudah di validasi. 

 

 

 

 

                                                 
28

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, 298. 
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6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Berikut adalah penjabaran teknik 

analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif.  

 

 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil observasi, 

wawancara, saran dosen validasi, dan catatan dokumentasi saat 

diimplementasikan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, 

beberapa saran akan digunakan untuk perbaikan produk pada tahap revisi 

sedangkan catatan dokumentasi dideskripsikan untuk mengetahui manfaat 

produk yang dikembangkan saat digunakan dalam pembelajaran.  

 

2. Analisis Kuantitatif  

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas media 

berdasarkan penilaian dosen ahli materi, dosen ahli media dan guru mata 

pelajaran PAI serta mendeskripsikan hasil belajar siswa dan minat belajar 

siswa setelah menggunakan sumber belajar berbasis literasi. 

a. Analisis Penilaian Validasi  

Ada dua instrumen penilaian validasi ahli yaitu ahli materi dan ahli 

media. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis data instrumen 
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penilaian validasi.Skala dalam pengukuran kelayakan media ini adalah 

skala ordinal. Data skala ordinal kemudian dikonversikan menjadi skala 

Likert, yang bobotnya bernilai 4,3,2,1 atau pengukuran sikap dengan 

kisaran positif sampai dengan negatif.29 Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan.
30

 

Penentuan skor skala Likert dilakukan secara apriori. Bagi skala 

yang berarah positif akan mempunyai kemungkinan-kemungkinan skor 

sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban “sangat baik” nilainya “4” 

2. Untuk jawaban “baik” nilainya “3” 

3. Untuk jawaban “kurang” nilainya “2” 

4. Untuk jawaban “sangat kurang” nilainya “1” 

Sedangkan bagi skala yang berarah negatif maka kemungkinan skor 

itu menjadi sebaliknya. 

Data yang bersifat komunikatif diproses dengan jumlah yang 

diharapkan dan diperoleh persentase.
31

 Apabila dijabarkan dengan 

rumus maka akan menjadi sebagai berikut:  

                     ( )   
                      

                    
        

 

                                                 
29

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002, 146. 
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan …,  134. 
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, 245   
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Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan 

ke dalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi mudah. 

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara:  

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100%.  

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 0%.  

3) Menentukan range = 100-0 = 100.  

4) Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (sangat layak, layak, 

cukup layak, dan kurang layak).  

5) Menentukan lebar interval (100/4 = 25).  

6) Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel. Tabel Skala 

Persentase Menurut Arikunto
32

:  

Presentase Pencapaian Skala Nilai Interpretasi 

76% ≤ skor ≤ 100% 4 Sangat layak 

51% ≤ skor ≤ 75% 3 Layak 

26% ≤ skor ≤ 50% 2 Cukup layak 

0% ≤ skor ≤ 25% 1 Kurang layak 

Tabel 3.6 Range Persentase 

Untuk menganalisis data dari angket dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Angket validasi yang telah diisi validator, diperiksa kelengkapan 

jawabannya.  

2) Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan 

skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya.  

                                                 
32

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, …, 244 
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3) Membuat tabulasi data.  

4) Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel dengan rumus 

yang digunakan dalam perhitungan persentase skor.  

5) Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke 

tabel.  

 

b. Analisis Penilaian Hasil Belajar Siswa  

Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan menghitung 

persentase ketuntasan belajar kemudian diubah ke dalam kriteria 

kualitatif dengan mengacu pedoman kriteria penilaian.
33

Analisis hasil 

belajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan 

nilai KKM yang ada di sekolah yaitu 75. Berikut frekuensi hasil 

belajar siswa berdasarkan nilai KKM pada Tabel: 

No Interval Frekuensi (F) 

1 ≥75 Jumlah siswa yang tuntas 

2 ≤75 Jumlah siswa yang tidak 

Tabel 3.7 Frekuensi nilai berdasarkan KKM 

 

Keterangan: 

                   
∑                  

∑               
        

 

                   
∑                        

∑               
        

 

                                                 
33

 Permendikbud, no. 20, 2016.   
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2. Menggubah persentase ketuntasan hasil belajar siswa ke dalam 

kriteria kualitatif dengan mengacu pedoman kriteria penilaian 

Permendikbud, 2016 pada tabel dibawah ini
34

 :  

No Interval Kriteria 

1 0-39% Sangat rendah 

2 40-59% Rendah  

3 60-74% Sedang  

4 75-84% Tinggi  

5 85-100% Sangat tinggi 

Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Permendikbud 2016 

 

7. Efektivitas Penerapan Sumber Belajar  

Efektivitas media dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa setelah 

menggunakan sumber belajar. Media pembelajaran dapat dikategorikan efektif 

apabila rata-rata hasil belajar siswa mencapai nilai 75. Efektivitas media yang 

digunakan juga ditentukan dengan menggunakan uji-t, namun sebelum 

dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis untuk 

mengetahui normalitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis 

menggunakan metode parametrik, maka persyaratan harus terpenuhi, yaitu 

data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi 

                                                 
34

 Ibid. 
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normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis datanya adalah nominal atau 

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik.
35

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data pretest dan posttest 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 

16,0 for Windows menggunakan rumus statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika harga signifikansi hitung > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini akan digunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

b. Uji hipotesis menggunakan Uji T 

Uji t Paired and Two Independent Sample (Parametrik) ini untuk 

mengetahui perbedaan dari nilai pada aspek kognitif siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Tentukan t hitung dengan menggunakan 

SPSS.  

Media dilakukan menggunakan uji-t dengan hipotesis:  

H0 = μ1 ≤ μ2  

Ha = μ1 > μ2  

H0 : Efektifitas dan kelayakan media baru lebih kecil atau sama dengan 

media lama  

Ha : Efektifitas dan kelayakan media baru lebih baik dari media lama 

  

 

                                                 
35

 Priyanto, Mandiri Belajar SPSS…, hal. 28. 


