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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Penyajian Data Ujicoba 

1. Penelitian dan Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengumpulan data termasuk pada tahap awal dalam 

pengembangan sumber belajar berbasis literasi ini yang dilakukan untuk 

menentukan sekolah, materi, dan menganalisis kebutuhan dalam 

pengembangan. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan produk yang 

ingin dikembangkan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah UPT Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar, karena di 

UPT SMP Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar sesuai dengan judul yang 

diangkat peneliti dan belum pernah dilakukan penelitian penelitian dan 

pengembangan terkait dengan sumber belajar berbasis literasi. 

Hasil Penelitian pada pengembangan media pembelajaran ini dilakukan 

berdasarkan prosedur pengembangan pada model ADDIE (Analysis, Design, 

Develop, Implementation, Evaluation). 

a) Analysis 

Peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) kelas VII yaitu Drs. Wahid Budianto dan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VIII yaitu Dra. Hindiyati 

Sofiah. Konsultasi tersebut bertujuan untuk memilih kelas yang akan 

dijadikan subyek penelitian. Setelah konsultasi dengan Drs. Wahid 
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Budianto dan Dra. Hindiyati Sofiah, diperoleh populasi penelitian yaitu 

kelas VII dan VIII. Sampel yang dipilih secara acak berstrata proporsional 

(proportionate stratified random sampling). Untuk perincian jumlah 

sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

No. Jenjang Jumlah Kelas Jumlah Siswa 

1 VII 9 256 siswa 

2 VIII 11 316 siswa 

Jumlah Sampel 572 siswa 

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian 

Sampel yang dipilih secara acak tiap masing-masing jenjangnya atau 

stratanya yaitu kelas VII menggunakan satu kelas (VII B) sebagai kelas 

kontrol sejumlah 30 siswa dan VII B sebagai kelas eksperimen sebanyak 

30 siswa. Kelas VIII menggunakan satu kelas (VIII A) sebagai kelas 

kontrol sejumlah 32 siswa dan VIII B sebagai kelas eksperimen sebanyak 

30 siswa dari tiap kelas. Pemilihan sampel secara acak ini dimaksud agar 

sumber belajar yaitu bahan ajar yang dihasilkan nantinya dapat digunakan 

oleh seluruh siswa yang beragama Islam. 

Tahap berikutnya pemilihan materi yang akan digunakan dan analisis 

kebutuhan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VII yaitu Drs. 

Wahid Budianto dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

kelas VIII yaitu Dra. Hindiyati Sofiah, kurikulum yang digunakan di UPT 

SMP Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar adalah Kurikulum 2013 Revisi 

2017. Dari data tersebut, maka pemilihan materi disesuaikan dengan 
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materi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kurikulum 2013 Revisi 2017 

semester 2. 

Berdasar informasi yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI yang dicapai tidak sedikit yang di bawah 

nilai Kriteria ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini disebabkan karena 

faktor minat baca, tulis, dan semangat siswa masih kurang. Selain itu, 

sumber belajar maupun media pembelajaran PAI masih terbatas. Siswa 

hanya menggunakan buku paket yang disediakan sekolah. Selain itu siswa 

hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru PAI, sehingga 

siswa kurang aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Mengenai 

sumber belajar siswa, sangat diperlukan siswa UPT SMP Negeri 1 

Gandusari karena untuk menunjang literasi siswa, siswa membutuhkan 

beberapa referensi terkait mata pelajaran PAI. Berdasarkan alasan tersebut 

peneliti berusaha melakukan inovasi baru yaitu memberikan tambahan 

sumber belajar PAI dalam bentuk bahan ajar PAI. 

b) Design 

Tahap ini dilakukan setelah peneliti menganalisis kebutuhan sekolah, 

yaitu meliputi kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti sebelum 

menghasilkan produk yang akan dikembangkan. Hal-hal yang dilakukan 

peneliti pada tahap perencanaan dimulai dari penyesuaian Kompetensi 

Dasar (KD) semester 2 dengan silabus kelas VII dan VIII, pengumpulan 

buku-buku yang berkaitan dengan materi PAI kelas VII dan VIII semester 

2 sesuai dengan KD, pemilihan desain dan layout yang menarik, 



80 

 

 

penyusunan instrumen penelitian yang berupa angket validasi ahli materi, 

angket validasi ahli media, dan angket respon siswa.  

Peneliti melakukan perancangan (design) sumber belajar berbasis 

literasi dan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Penyesuaian 

Kompetensi Dasar dilakukan peneliti dengan bertanya kepada guru PAI 

kelas VII dan VIII mengenai kesesuaian KD semester 2 dengan silabus. 

Silabus pembelajaran dan pemetaan KD semester 2, disajikan pada 

lampiran.  

c) Develop 

Pada tahap ini materi pembelajaran yang telah dibuat kemudian 

dikembangkan sesuai sumber belajar berbasis literasi yang diharapkan 

melalui proses validasi produk. Proses validasi ini dilakukan oleh dosen ahli 

materi dan dosen ahli media. Setelah divalidasi, produk yang telah dibuat 

kemudian direvisi sesuai sesuai catatan validator ahli media dan ahli materi. 

Kajian produk bahan ajar berbasis literasi yang berupa materi PAI kelas 

VII dan VIII ini mencakup deskripsi pada desain fisik, desain teks, desain 

visual, dan komponen isi buku. Buku ajar yang disajikan dapat dijadikan 

sebagai sumber materi ajar; menjadi referensi baku untuk materi tertentu, 

disusun sistematis dan sederhana, disertai petunjuk pembelajaran. Desain 

fisik buku mencakup halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, halaman 

isi, glosarium dan daftar pustaka.  

 

Produk bahan ajar berupa materi Pendidikan Agama Islam (PAI) ini 

merupakan buku suplemen berbasis literasi dengan sasaran penggunaan 



81 

 

 

adalah Siswa Kelas VII dan VIII SMP Semester II. Produk bahan ajar ini 

diberi judul sesuai dengan tema yang dikembangkan yakni Bahan Ajar 

Pendidikan Agama Islam. Cover bagian depan buku berisi judul. Cover 

dibuat dengan Microsoft Word. Ilustrasi cover dapat dilihat pada gambar 

4.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Sampul Bahan Ajar Kelas VII dan VIII 

 

Ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak buku siswa dan buku 

panduan guru adalah A4 (210 mmx297 mm) dengan berat 80 gsm. Desain 

teks dalam bahan ajar ini melipui ukuran, jenis, dan spasi. Bahan ajar ini 

pada sebagian besar menggunakan huruf times new rowman ukuran 12, 

dan ada variasi penggunaan comic sans ukuran 11. Spasi yang digunakan 

adalah 1,5. Pada beberapa bagian teks ada yang menggunakan spasi 1. 

Desain visual mencakup penggunaan warna, gambar, dan ilustrasi. pada 

penggunaan warna, warna latar yang dipilih adalah warna putih dengan 

kombinasi warna warni dan ilustrasi ornament ditengah halaman dan pada 

header dan footer. Warna putih dipilih karena pertimbangan untuk 

memperjelas tampilan teks dan ilustrasi gambar dengan warna lain. 

Pemilihan warna ini juga mempertimbangkan antusiasme siswa namun 
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tetap memerhatikan minimalisasi tingkat gangguan yang mengurangi 

konsentrasi belajar siswa. Gambar dan ilustrasi yang disajikan 

menggunakan gambar nyata dan menggunakan gambar karikatur. 

Pertimbangannya adalah pada ketersediaan dan kebutuhan serta 

penyesuaian dengan karakterstik siswa kelas VII dan VIII. 

Komposisi buku mencakup bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal buku siswa disajikan halaman judul, kata pengantar, dan 

daftar isi. Gambar 4.2 dan 4.3 menampilkan bagian awal bahan ajar kelas 

VII dan VIII. 

Gambar 4.2 Bagian Awal Bahan Ajar Kelas VII 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagian Awal Bahan Ajar Kelas VIII 

Bagian isi terdiri dari pengantar pembelajaran, teks dan pertanyaan 

pemahaman serta tata cara menjawab siswa. Bagian isi pada buku guru 
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terdiri atas pemetaan kompetensi dasar, materi pembelajaran, pertanyaan, 

serta tempat untuk menjawab yang disajikan pada gambar 4.4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Bagian isi produk 

d) Implementation 

Kelayakan produk ditinjau dari validitas dan kepraktisannya.Validitas 

produk sumber belajar berbasis literasi ini valid digunakan dengan 

perolehan persentase 90,131 %. Meskipun demikian, ahli desain dan ahli 

materi memberikan catatan dan masukan agar ditindak lanjuti untuk revisi 

sebelum produk diujicobakan. Catatan dari ahli media diantaranya ukuran 

bahan ajar lebih kecil, desain sampul menggunakan warna cerah ceria, isi 

bahan ajar jika memungkinkan memakai kertas warna dan polos atau tanpa 

gambar. Catatan dari ahli materi yang paling mendasar diantaranya tentang 

pentingnya memperhatikan kata depan dan kata awalan untuk menuliskan 

–di-, dan agar lebih teliti dalam memberi tanda baca.  

Kepraktisan produk dinilai dari kemenarikan, keterbacaan, dan 

keunggulan basis literasi. Apek kemenarikan bahan ajar ini diperoleh dari 

hasil analisis deskripsi nomor tertentu pada angket respon siswa. Pada uji 
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coba perorangan, kemenarikan produk buku siswa mendapat skor 

persentase 95% atau pada kategori sangat menarik.  

e) Evaluation 

Pada tahap ini produk yang telah diimplementasikan di UPT SMP Negeri 

1 Gandusari pada kelas VII dan VIII kemudian dilakukan experiment dengan 

menggunakan uji coba 2 kelas yakni kelas kontrol dan kelas experiment 

penilaian hasil belajar, siswa untuk mengetahui sejauh mana kelayakan 

produk. Setelah semua tahapan terlewati maka produk ini dapat 

dipublikasikan. Publikasi produk dilakukan dengan penyebaran bahan ajar. 

 

B. Analisis Data 

1. Hasil validasi dosen ahli materi 

Uji kelayakan materi atau validasi ahli materi dilakukan oleh Dr. M. 

Jazeri, M.Pd. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran. Analisis 

data penilaian validasi ahli materi disajikan pada tabel 4.2 berikut: 

No. Aspek Penilaian 
Skor yang 

diobservasi 

Skor yang 

diharapkan 

Presentase kelayakan  

( 
                      

                    
       ) 

 

1 Isi 43 48 

90,131 % 

2 Penyajian 30 32 

3 
Kelayakan 

bahasa 
33 36 

4 Literasi  31 36 

Jumlah 137 152 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Data Penilaian Ahli Materi 

Berdasarkan tabel kriteria analisis data penilaian validasi ahli materi empat 

aspek yang dinilai yaitu aspek isi, penyajian, kelayakan bahasa, dan literasi. 
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Aspek isi mendapatkan jumlah skor yang diobservasi sebesar 43, dan skor yang 

diharapkan 48 dengan 12 butir pertanyaan. Aspek penyajian mendapatkan jumlah 

skor yang diobservasi sebesar 30, dan skor yang diharapkan 32. Aspek kelayakan 

bahasa mendapatkan jumlah skor yang diobservasi sebesar 33, dan skor yang 

diharapkan 36. Aspek literasi mendapatkan jumlah skor yang diobservasi sebesar 

31, dan skor yang diharapkan 36. Rata-rata perolehan skor adalah 90,131 % dan 

termasuk pada kriteria “sangat layak”. 

Dari hasil validasi diketahui bahwa media pembelajaran telah masuk pada 

kriteria “sangat layak” untuk digunakan, namun tetap perlu perbaikan pada 

konten media pembelajaran berdasarkan saran yang diberikan oleh dosen ahli 

materi. Adapun beberapa komentar atau saran dari ahli materi dapat dilihat pada 

Lampiran. 

2. Hasil validasi dosen ahli media 

Uji kelayakan media atau validasi ahli media dilakukan oleh Bapak Agus 

Purwowidodo, M.Pd. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran. 

Analisis data penilaian validasi ahli media disajikan pada tabel 4.3 berikut: 

No. 

Aspek Penilaian 

Kelayakan 

Kegrafikan 

Skor yang 

diobservasi 

Skor yang 

diharapkan 

Presentase kelayakan  

( 
                      

                    
       ) 

 

1 
Ukuran Bahan 

ajar 
6 8 

86,07% 2 Desain Sampul 17,5 20 

3 Desain isi 24,7 28 

Jumlah 48,2 56 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Data Penilaian Ahli Media 

Berdasarkan tabel kriteria analisis data penilaian validasi ahli media empat 

aspek kelayakan kegrafikan yang dinilai yaitu ukuran bahan ajar, desain sampul, 
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dan desain isi. Aspek ukuran bahan ajar mendapatkan jumlah skor yang 

diobservasi sebesar 6, skor yang diharapkan 8 dengan 2 butir pertanyaan. Aspek 

desain sampul mendapatkan jumlah skor yang diobservasi sebesar 17,5, dan skor 

yang diharapkan 20. Aspek desain isi mendapatkan jumlah skor yang diobservasi 

sebesar 24,7 dan skor yang diharapkan 28. Jumlah perolehan skor yang 

diobservasi pada aspek kelayakan kegrafikan adalah 48,2 dan skor yang 

diharapkan adalah 56, maka presentase yang didapatkan adalah 86,07% dan 

termasuk pada kriteria “sangat layak”. 

Dari hasil validasi diketahui bahwa media pembelajaran telah masuk pada 

kriteria “sangat layak” untuk digunakan, namun tetap perlu perbaikan pada 

konten media pembelajaran berdasarkan saran yang diberikan oleh dosen ahli 

materi. Adapun beberapa komentar atau saran dari ahli materi dapat dilihat pada 

Lampiran. 

3. Analisis Tes Hasil Belajar Siswa 

a. Uji normalitas 

1) Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Teknik analisis ini, sebelumnya harus memenuhi uji prasyarat. 

Adapun uji prasyarat yang harus terpenuhi untuk analisis regresi 

sederhana adalah uji normalitas data dengan Kolmogorov- Smirnov 

dan pengujian normalitas data dengan Normal P-P Plots. Dalam 

penelitian ini akan digunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Berikut ini akan 

disajikan hasil uji prayarat SPSS 16,0 for Windows dengan hasil: 

 



87 

 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

hasil 

belajar 

pre-test 

eksperimen 
.192 30 .06 .866 30 .001 

post-test 

eksperimen 
.158 30 .056 .919 30 .025 

pre-test kontrol .214 30 .011 .845 30 .060 

post-test kontrol .125 30 .200
*
 .926 30 .039 

a. Lilliefors Significance Correction      

 

Tabel 4.4 Tes Normalitas Kelas VII 

Data diatas menunjukkan bahwa signifikansi hitung > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan 

probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Sehingga dari hasil Kolmogrov-

Smirnov diatas maka:  

Nilai pretest kelas experiment 0,06 yang artinya > 0,05 maka populasi 

berdistribusi normal dan Nilai postest pada kelas kelas experiment 0,056 

yang artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal. Nilai pretest 

kelas kontrol 0,11 yang artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal 

dan Nilai postest pada kelas kelas kontrol 0,200 yang artinya > 0,05 maka 

populasi berdistribusi normal Selain menggunakan Kolmogrov-Smirnov 

uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan grafik Q-Q Plot, 

sebagaimana yang ada di bawah ini 
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Gambar 4.5 Tes Normalitas Pretest atau Q-Q Plots kelas 

Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tes Normalitas Pretest atau Q-Q Plots Kelas 

Kontrol 
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Gambar 4.7 Tes Normalitas Posttest atau Q-Q Plots Kelas 

Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tes Normalitas Posttest atau Q-Q Plots Kelas 

Kontrol 
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Grafik Q-Q Plot menunjukkan data variabel menyebar di sepanjang 

garis, diagonal, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Jika 

data tidak menyebar di sepanjang garis diagonal maka data tidak 

berdistribusi normal. Data diatas menunjukkan bahwa data pretest kelas 

experimen pada grafik menyebar di sepanjang garis diagonal, sehingga 

data dapat dikatakan berdistribusi normal. Data pretest kelas kontrol pada 

grafik juga menyebar di sepanjang garis diagonal, sehingga data dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tes Normalitas Posttest atau Q-Q Plots  

Data diatas menunjukkan bahwa data posttest kelas experimen pada 

grafik menyebar di sepanjang garis diagonal, sehingga data dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

 

b. Uji T 

Uji T adalah uji beda yang digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antar sampel. Pada data ini menggunakan :  
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1) Paired sample t-testyakni sampel berkolerasi yang didapatkan dari 

subjek yang sama yakni untuk membandingkan nilai pretest dan 

posttest kelompok experimen dan nilai pretest dan posttest kelompok 

kontrol.  

2) Independent sample t-test yakni sampel yang didapatkan dari data dari 

subjek yang berbeda yakni untuk membandingkan nilai posttest dari 

kelompok experimen dan kontrol.  

3) T-test pretest-posttest kelas experiment 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre-Test 

Eksperimen - 

Post-Test 

Eksperimen 

-4.933 4.835 .883 -6.739 -3.128 -5.589 29 .000 

Pair 2 Pre-test 

kontrol - Pre-

Test Kontrol 

-4.233 2.825 .516 -5.288 -3.179 -8.209 29 .000 

 

Tabel 4.6 T-test pretest-posttest kelas experiment 

Data diatas menunjukkan bahwa output pair 1 diperoleh nilai sig. 

(2-tailed) sebesar 0.000 < 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan 

rata-rata (mean) hasil belajar siswa untuk pre-test kelas eksperimen dengan 

post-test kelas eksperimen. Dan berdasarkan output pair 2 diperoleh nilai 

sig. (2-tailed) sebesar 0.000 < 0,05, maka dapat disimpulkan ada 
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perbedaan rata-rata (mean) hasil belajar siswa untuk pre-test kelas kontrol 

dengan post-test kelas kontrol. 

Selain data kuantitatif seperti yang dijelaskan di atas, pada uji coba juga 

diperoleh data kualitatif yang diperoleh dari catatan angket, wawancara, dan 

pengamatan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Sesuai dengan 

rekapitulasi saran dan masukan dari ahli maupun pengguna bahan ajar maka 

diperoleh informasi bahwa bahan ajar mendapatkan “respon positif” dan dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran. Penggunaan bahan ajar pun menarik bagi 

siswa karena dilengkapi dengan teks yang bervariasi, gambar ilustrasi yang 

menarik, pertanyaan yang menantang, dan rancangan kegiatan yang 

mengaktifkan siswa secara langsung. 

C. Revisi Produk 

Berdasarkan hasil penilaian oleh validator ahli, maka diperoleh masukan 

dan perlu perbaikan untuk bahan ajar yang dikembangkan. 

1. Revisi Produk oleh Ahli Materi 

Komentar 
Sebelum 

Direvisi 

Sesudah 

direvisi 

Penulisan –di- kata depan dengan –di- 

awalan belum tepat 

dimasjid 

di berikan 

di masjid 

diberikan 

Sebaiknya menggunakan kata baku 

sesuai ejaan Bahasa Indonesia yang 

benar 

tak tidak 
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2. Revisi Produk oleh Ahli Media 

Komentar 

Layout 

Sebelum 

Direvisi 

Sesudah 

direvisi 

Sampul sebaiknya 

menggunakan warna 

yang cerah ceria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


