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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL BAHASA INDONESIA MATERI POKOK
PIKIRAN UNTUK SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR

Yuliana Yosi Evindrasari
Universitas Sanata Dharma
2022
Penelitian ini memiliki latar belakang adanya permasalahan yang dialami
oleh guru kelas V sekolah dasar . Permasalahan tersebut adalah kurangnya sumber
belajar untuk mendapatkan materi pokok pikiran dalam teks lisan maupun tertulis.
Penelitian bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pengembangan modul bahasa
indonesia materi pokok pikiran kelas V sekolah dasar 2) Mendeskripsikan kualitas
modul bahasa Indonesia materi pokok pikiran kelas V sekolah dasar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R & D) . Subjek
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V. Dalam penelitian ini melibatkan
validator sebagi subjek validasi, yakni pakar/dosen ahli dari universitas Sanata
dharma dan 1 guru kelas V dari SD Kanisius Kenalan Borobudur Magelang. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kuesioner
dan tes secara daring .
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 1) prosedur pengembangan
modul bahasa Indonesia Materi Pokok Pikiran dalam teks untuk peserta didik kelas
V sekolah dasar dengan menggunakan model ADDIE yaitu analisis, desain,
development, implementasi, dan evaluasi. Maksud dari model ADDIE adalah
analisis, peneliti melakukan Wawancara. desain, peneliti menyusun struktur
penulisan produk modul bahasa Indonesia. Development, peneliti melakukan
kegiatan produksi dan validasi produk dan evaluasi, peneliti melakukan evaluasi
sumatif dan fotmatif. 2) kualitas produk modul bahasa Indonesia rerata 4,1 sehingga
masuk kriteria "sangat baik". Selain itu, berdasarkan hasil penilaian modul oleh
peserta didik mendapatkan nilai rerata 4,0 yang berarti bahwa produk memiliki
kriteria "baik"
Kata kunci : penelitian dan pengembangan, modul, pembelajaran bahasa
Indonesia, pokok pikiran
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF THE INDONESIAN LANGUAGE MODULE IN
THE MAIN IDEA MATERIAL FOR THE TEXT FOR 5TH GRADE
ELEMENTARY STUDENTS
Yuliana Yosi Evindrasari
Sanata Dharma University
2022

The Development of the Indonesian Language module in the main idea on
the text material for 5th-grade elementary school student. This research has a
background of problems experienced by grade 5 elementary school teachers. The
problem is the lack of learning resources to get the main idea in spoken and written
texts. The research aims to 1) explain the steps of the development of the Indonesian
language module in the main ideas in spoken and written texts for 5th-grade
elementary school students.2) describe the product quality of the Indonesian
language module in the main idea on the text material in spoken and written texts
for 5th-grade elementary school students
This type of research is research and development (R & D). The subjects in this
study were 5th-grade students. This study involved validators as validation
subjects, namely experts/expert lecturers from Sanata Dharma University and one
5th grade teacher from Kanisius Kenalan Elementary School Borobudur
Magelang. Data collection techniques in this study used interview techniques,
questionnaires, and online tests.
The results of this study are as follows: 1) the procedure for developing the
Indonesian language module in the main idea on the text for grade 5 elementary
school students using the ADDIE model, namely analysis, design, development,
implementation, and evaluation. The purpose of the ADDIE model is analysis,
researchers conduct interviews. In design, the researcher compiles the structure of
the Indonesian language module product writing. In Development, researchers
carry out production activities and product validation and evaluation, researchers
carry out summative and formative evaluations.
2) the quality of the Indonesian language module product averaged 4.1 so that it
belongs to the "very good" criteria. In addition, based on the results of the module
assessment by students, the average value of 4.0 means that the product has the
"good" criteria.
Keywords: research and development, module, Indonesian language learning,
main idea
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian 1, akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, spesifikasi produk.
A. Latar Belakang
Bahasa Indonesia merupakan cara berinteraksi dalam bentuk
komunikasi yang mudah untuk disampaikan. Hal ini ditunjukkan oleh salah
satu dalam Sumpah Pemuda 1928 “Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. Dalam pembahasan ini,
bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional Negara Indonesia yang mana
merupakan objek pembelajaran wajib untuk diperhatikan oleh semua
peserta didik pada berbagai jenjang.
Sumber pembelajaran dilakukan melalui media pembelajaran.
Media pembelajaran menjadi suatu hal yang bisa menolong akumulasi data
dalam sistem pembelajaran alhasil tujuan pembelajaran bisa berhasil(
Hamid, dkk., 2020: 4). Semacam yang ditunjukkan oleh Newby, et al(2006:
308, dalam Sudirman, 2021:123) bahwasanya media pembelajaran berperan
selaku pengalihan surat-menyurat ataupun perlengkapan yang bisa
mengantarkan catatan dalam penyampaian proses pengajaran dan
pembelajaran. Selanjutnya, para ilmuwan akan membantu daya cipta
pendidik dalam pembelajaran dengan memanfaatkan modul. Seperti yang
diungkapkan oleh Yaumi (2018:144) modul pembelajaran merupakan paket
pembelajaran yang gratis sehingga dapat membantu pencapaian target
pembelajaran. Berdasarkan Mulyasa (2006:44) modul adalah kumpulan
1
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pembelajaran secara mandiri yang menggabungkan serangkaian peluang
pertumbuhan yang mana disusun serta dimaksudkan untuk membantu
peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bagi S. Nasution( 2003:
205) adalah pangkal pembelajaran yang khas, serta materi adalah tipe modul
pembelajaran. Modul tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk
mempelajari metode yang berkaitan dengan menampilkan topik bagi peserta
didik pada tingkat kelas V SD. Modul adalah bahan pembelajaran yang
mana direncanakan secara metodis dalam kaitannya dengan program
pembelajaran khusus serta dikemas dalam bagian pembelajaran terkecil.
Tujuannya supaya anggota bisa memahami keahlian yang diajarkan
dalam menyiapkan ataupun memahami latihan-latihan sebaik yang
diharapkan, sehingga memudahkan pengajar serta siswa melalui proses
dalam pembelajaran, khususnya peserta didik bahasa Indonesia yang berisi
materi pokok pemikiran dalam teks. Kapasitasnya merupakan selaku materi
pembelajaran yang dipakai dalam latihan- latihan pembelajaran. Bahasa
Indonesia merupakan mata pelajaran yang mana menginginkan media
dalam cara berlatih membimbing. Bahasa berperan dalam pergantian
peristiwa ilmiah, sosial dan emosional.
Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar pada tingkat pelatihan
mulai dari sekolah dasar, instruksi opsional ke pendidikan lanjutan yang
lebih tinggi. Bahasa Indonesia berfungsi berarti dalam menggarap dasar
pengajaran elementer, khususnya disekolah bawah, spesialnya memesatkan
perbawa ilmu wawasan serta inovasi sebab bahasa Indonesia adalah tata
cara mengenang buat menghasilkan penalaran yang legal, tertib, serta jelas.
2
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Mata pelajaran seperti bahasa Indonesia diperkenalkan kepada anak-anak
melalui pendidikan keluarga dan nonformal dan kemudian dikembangkan
di sekolah dasar sebagai alasan untuk pelatihan tambahan. Tujuan
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bawah merupakan supaya siswa
berbakat dalam menggunakan bahasa (Subana dan Sunarti, 2009: 267).
Motivasi di balik contoh bahasa Indonesia adalah bahwa peserta didik dapat
bekerja pada kemampuan peserta didik untuk menyampaikan secara lisan,
lisan dan direkam sebagai salinan, menghormati bahasa Indonesia selaku
bahasa aliansi serta bahasa umum, bekerja pada kapasitas ilmiah serta
pengembangan sosial dan gairah dan menggunakan karya abstrak untuk
pemahaman yang luas.
Modul mata pelajaran bahasa Indonesia yang menggenggam andil
berarti menelusuri pemikiran dasar/pemikiran utama dalam sebuah teks
yang memberikan informasi kepada pembaca, membantu mendorong
perkembangan penulisan yang didukung oleh pemikiran logis. Modul itu
diajarkan di kategori V SD pada Tema 1 dengan Kompetesi Dasar, yakni
nomor 3.1 yang berbunyi “ Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan
tulis” Berdasarkan hasil wawancara pada bulan November 2021 dengan Ibu
Ratih, seorang guru kelas V di SD Kanisius Kenalan yang beralamat JL.
Jagalan-Suralaya, Borobudur, Km 4, Malan, Kenalan, Kec. Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah 56553, beliau menarangkan terdapat beberapa
hambatan yang dirasakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.
Permasalahannya yaitu kesulitan dalam menentukan pokok pikiran dalam
teks sehingga siswa sulit memahami sebuah paragraf selain itu beberapa
3
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siswa mengganggap bahwa pelajaran bahasa indonesia merupakan
pelajaran yang membosankan sehingga siswa tidak tertarik dalam
pembelajaran bahasa indonesia.
Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang peningkatan guna
menolong siswa dalam cara proses belajar. Modul merupakan media
pembelajaran yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibuat
dalam penelitian ini. Modul pembelajaran dapat membantu peserta didik
dalam memperoleh pengetahuan tentang cara menentukan pokok dari
pikiran pada sebuah teks, serta dapat memahami macam-macam bagian
dalam bahasa Indonesia. Modul yang dibuat oleh peneliti cukup menarik
dan kreatif guna menarik atensi siswa dalam membaca serta berlatih.
Pendidik serta peserta didik bisa memakai materi pembelajaran guna
melatih keahlian berasumsi kritis dari bermacam pertanyaan bimbingan
yang

diserahkan.

Oleh

karena

itu,

dengan

terdapatnya

materi

pengembangan bisa menolong kasus yang dirasakan guru kelas V SD
Kanisius Kenalan.
B. Rumusan Masalah
Mengingat latar belakang yang diperkenalkan oleh peneliti, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengembangan modul bahasa indonesia materi pokok pikiran
untuk kelas V sekolah dasar?
2. Bagaimana kualitas modul bahasa Indonesia materi pokok pikiran untuk
kelas V sekolah dasar?

4
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C. Tujuan Penelitian
Dari beberapa rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan pengembangan modul bahasa indonesia materi pokok
pikiran kelas V sekolah dasar.
2. Mendeskripsikan kualitas modul bahasa Indonesia materi pokok pikiran
kelas V sekolah dasar.
D. Manfaat Penelitian
Peneliti percaya bahwa konsekuensi ujian pada peningkatan modul
bahasa Indonesia pada topik untuk kelas V SD dapat memberikan beberapa
keuntungan:
1. Secara teoritis
Hasil peneliti ini dapat dimanfaatkan sebagai alasan untuk membuat
modul dan mengeksekusi modul bahasa Indonesia pada topik kelas V
sekolah dasar. Selain itu, semoga dapat menjadi tambahan informasi
yang bermanfaat dalam bidang mata pelajaran bahasa Indonesia.
2. Secara praktis
a. Bagi siswa
Melalui peneliti ini, siswa dapat mendukung jiwa belajar yang lebih
fluktuatif dan menyenangkan, mengetahui cara memanfaatkan modul
pembelajaran bahasa Indonesia, dan memperjelas substansi materi
yang dijelaskan oleh pendidik.

5
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b. Bagi sekolah
Melalui peneliti ini, sekolah dapat melibatkan modul sebagai
perangkat media sehingga pembelajaran menjadi menarik dan dapat
menggarap sifat sekolah yang lebih baik untuk membuat
pembelajaran menjadi menyenangkan
c. Bagi Peneliti
Mengetahui kemajuan pembelajaran yang dilakukan oleh para
pendidik di ruang belajar dengan memahami, memperoleh
pengalaman dan pemahaman dalam membuat modul pembelajaran
bahasa Indonesia pada topik kelas V sekolah dasar.
d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Para ahli dapat menjadikan modul sebagai sumber referensi dalam
menciptakan strategi pembelajaran yang bisa menolong peserta didik
menguasai modul yang diserahkan.
E. Definisi Operasional
1.

Modul adalah modul pembelajaran yang direncanakan dengan cara
logis bersumber pada program pembelajaran khusus serta dikemas
selaku bagian pembelajaran terkecil serta memungkinkannya guna
dikonsentrasikan dengan cara leluasa dalam bagian durasi khusus.
Tujuannya supaya anggota bisa memahami keahlian yang diajarkan
dalam menyiapkan ataupun menekuni latihan- latihan sebaik yang
diharapkan. Kapasitasnya adalah sebagai bahan pembelajaran yang
digunakan dalam latihan-latihan pembelajaran.
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2.

Pembelajaran bahasa Indonesia akan menemukan yang harus
diselesaikan dalam pelatihan untuk prasyarat kenaikan kelas dan
kelulusan. Penguasaan bahasa Indonesia memiliki kemampuan
berbahasa yang seharusnya dimiliki siswa (Dalman, 2012: 3)

3.

Pemikiran prinsip adalah bagian yang layak yang berisi satu pemikiran
mendasar. Pikiran utama diungkapkan dalam salah satu perkataan di
antara kalimat- kalimat yang ikut serta dalam sesuatu bagian. Perkataan
yang memiliki utama benak bagian diucap perkataan utama ataupun
perkataan dasar.

4.

SD kelas V adalah anak kategori usia antara 10-11 tahun yang mana
sudah bisa berpikir jernih dan cerdas dalam menoleransi atau
menawarkan sudut pandang, selain itu anak kelas V bisa membaca
dengan lancar.

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Dalam peneliti sambungan ini hendak terbuat item materi pembelajaran
Bahasa Indonesia dengan tema diperuntukkan kelas V SD dengan rincian selaku
berikut:

1.

Modul bahasa Indonesia ini berjumlah 22 halaman.

2.

Modul Bahasa Indonesia menggunakan bahasa dasar yang mudah
dipahami oleh anak-anak.

3.

Modul bahasa Indonesia dilengkapi dengan gambar dan warna yang
menarik sehingga siswa tertarik untuk membaca.

4.

Modul bahasa Indonesia diperuntukkan siswa kelas V SD.
7
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5.

Terdapat latihan soal pilihan ganda yang jumlah 10 soal.

6.

Terdapat kunci jawaban soal supaya memudahkan siswa dalam berlatih
soal.

7.

Terdapat lembar refleksi pada modul untuk mengetahui tingkat
keberhasilan siswa dalam belajar.

8.

Terdapat daftar isi memudahkan siswa mencari halaman pada modul.

9.

Terdapat sinopsis guna memberikan sebuah informasi pada modul.

10. Terdapat latihan soal untuk mengetahui materi yang belum dipahami.

8
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BAB II
LANDASAN TEORI
Uraian Bab II ini peneliti membahas (1) Kajian pustaka, (2) Penelitian
yang relevan, (3) Kerangka berpikir
A. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan uraian hasil pengkajian peneliti terhadap
berbagai referensi yang akan menjadi acuan dalam penelitian. Kajian
pustaka mengkaji beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengembangan
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, teoritis, konsepsual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui
pendidikan dan latihan. Pengembangan merupakan proses mendesain
pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan
sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan
memperhatikan potensi dan kopentensi siswa.
Menurut Seels dan Richey (Alim Sumarno, 2012) Pengembangan
adalah cara paling umum untuk menguraikan detail rencana ke dalam
struktur aktual. Peningkatan secara eksplisit mengimplikasikan metode
yang terlibat dengan pembuatan materi pembelajaran. Seperti yang
ditunjukkan oleh Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012)
Pengembangan

diartikan

memfokuskan

atensi

pada

pengecekan

keinginan, namun pula pada hal yang relevan. Peningkatan dimaksudkan
untuk mendapatkan penemuan item saat memimpin tes lapangan.
Pemeriksaan ini mengikuti cara secara berulang-ulang. Langkah
9
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penelitian atau proses peningkatan ini terdiri dari penyelidikan penemuan
pemeriksaan item yang akan dibuat, pengembangan item yang didasarkan
pada penemuan ini, pendahuluan lapangan awal cocok dengan pengaturan
di mana item itu hendak dipakai serta mengganti hasil dari suatu
penelitian.
Pengembangan

pada

dasarnya

merupakan

sesuatu

aktivitas

pembelajaran bagus resmi ataupun nonformal yang dicoba dengan cara
terencana serta dapat diandalkan untuk membina dasar budi pekerti yang
baik, informasi, kemampuan sesuai bakat, dan kapasitas sebagai susunan
informasi, peningkatan, pembinaan diri, kualitas. dan kapasitas manusia.
individu yang ideal dan mandiri (Iskandar Wiryokusumo, 2011).
Seperti yang ditunjukkan oleh Borg dan Nerve (1889), peneliti
Pengembangan pembelajaran merupakan interaksi yang dipakai buat
membuat serta membangkitkan item instruktif. Hasil dari peneliti koreksi
tidak cuma pengembangan item yang telah terdapat, namun pula buat
melacak data ataupun balasan dari isu atau isu yang bermanfaat.
Seperti yang ditunjukkan oleh Van Cave Akker dan Plomp (1993),
mengemukakan bahwasanya terdapat dua target penting penelitian
Pengembangan, yakni: 1) Pengembangan model atau model item 2)
penyusunan ide-ide sistemik guna perencanaan serta penilaian model
item.
Dari penilaian para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian
Pengembangan berpusat di sekitar rencana, baik itu model rencana dan
rencana penyajian materi, materi seperti media, materi peragaan, dan
10
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siklus. Penelitian Pengembangan diharapkan dapat mengatasi masalah apa
pun antara apa yang terjadi dalam penelitian praktik instruktif dan untuk
memberikan item penelitian yang dapat digunakan untuk membuat sifat
pelatihan dan kemajuan secara memadai.
2. Modul Pembelajaran
a. Pengertian Modul Pembelajaran
Modul merupakan media pembelajaran yang strategi, serta evaluasi
yang dikemukakan dengan cara logis serta terorganisir selaku usaha buat
menggapai tujuan. Modul ini direncanakan dengan kecepatan pemahaman
setiap siswa, dengan tujuan agar dapat memotivasi siswa guna menguasai
sesuai kemampuannya.
Bagi Prastowo( 2015: 106) modul merupakan materi didik yang
disusun dengan cara logis dengan memakai bahasa yang dimengerti
dengan cara efisien oleh siswa yang dapat membuat siswa siap untuk
berkonsentrasi pada materi itu sendiri. Daryanto (2013: 9) berpendapat
bahwasanya modul menjadi bahan pembelajaran yang disengaja, yang
dapat membantu siswa dengan menguasai tujuan pembelajaran. Modul
merangkum komponen informasi, kemampuan, dan perspektif yang
digabungkan dengan sengaja. Modul dimaksudkan untuk mengalahkan
batas-batas seperti ruang, waktu dan kekuatan formatif siswa.
Penilaian

Purwanto,

Rahadi,

dan

Lasmoni

(2007:

9)

mengemukakan bahwasanya modul adalah materi ajar yang direncanakan
sesuai dengan program pendidikan dan dirangkum sebagai dasar
pembelajaran terkecil yang bisa dipelajari dalam durasi khusus. Materi
11
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direncanakan dengan cara teratur cocok modul serta silih berkaitan dalam
mempelajarinya. Bagi evaluasi para pakar, mengarah berpikiran kalau
materi pembelajaran adalah materi didik yang disusun dengan cara
berdaya guna serta menarik yang muat akar modul.
b. Karakteristik Modul
Modul dapat membangun inspirasi belajar siswa. Modul dapat
dikatakan sebagai perangkat pembelajaran yang pantas serta bisa
digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran, dengan asumsi ada
atribut-atribut

yang

menyertainya.

Dalam

perancangan

modul

pembelajaran, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
Nasional Tahun 23 (Widodo, C, S & jasmadi, 2008:49-52) juga
menjelaskan beberapa karakteristik modul yaitu:
1. Self Instruction
Peserta didik maju dengan leluasa serta tidak tergantung pada
golongan lain. Guna penuhi kepribadian Edukasi diri, materi wajib:
a) Bermuatan tujuan pembelajaran yang tercipta dengan cara nyata.
b) Modul pembelajaran dikemas dalam dasar akurat.
c) Memberikan model dan representasi yang membantu kejernihan
pengenalan bahan ajar
d) Menunjukkan persoalan bimbingan, kewajiban, serta semacamnya
yang membolehkan peserta didik bereaksi buat mengukur tingkatan
daulat mereka.
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e) Logis, untuk lebih khusus modul yang dipublikasikan terpaut dengan
pengaturan kewajiban serta lingkungan di mana dipergunakan.
f) Aksesibilitas model dan delineasi yang membantu kejelasan
tampilan materi pembelajaran.
g) Adanya instrumen evaluasi diri.
h) Ada data tentang referensi yang membantu bahan ajar
i) Adanya masukan dalam evaluasi, sehingga pemanfaatannya
mengetahui tingkat pemahaman materi mahasiswa.
2. Self Contained
Modul bisa disebut self contained bila keperluan bahan ajar sudah
terkandung pada modul tersebut(Depdiknas, 2008:4). Motivasi di balik
kemandirian adalah untuk memberikan pintu terbuka yang berharga
untuk peserta didik guna berkonsentrasi pada modul pembelajaran
dengan cara keseluruhan, sebab modul dalam pembelajaran sudah
dirangkai jadi satu kesatuan yang utuh.
3. Stand alone
Tetap menyendiri adalah kualitas modul yang tidak bergantung pada
materi pendidikan. Tanpa menggunakan materi atau media tayangan,
siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul
pembelajaran.

4. Adaptif
13
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Materi

wajib

mempunyai

keserbagunaan

yang

besar

guna

perkembangan ilmu wawasan serta inovasi( Depdiknas, 2008: 4). Materi
yang sepatutnya serbaguna dengan anggapan bisa membiasakan dengan
perkembangan ilmu wawasan serta inovasi. Terlebih lagi, modul bisa
dipergunakan dalam berbagai (peralatan).
5. User Friendly
Modul yang layak memenuhi pedoman mudah digunakan atau
bersahabat dengan kliennya (Depdiknas, 2008: 4). Tiap bimbingan serta
bentuk informasi yang kelihatannya bermanfaat serta ramah untuk
konsumen, mencampurkan kesahajaan yang dengannya konsumen bisa
bereaksi serta mengakses sesuai kemauan. Pemakaian bahasa yang
simpel, lugas, serta memakai sebutan yang umum dipakai adalah tipe
kemudahan pemakaian.
Membiasakan penggunaan modul diduga sebagai model belajar
mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Materi yang mempunyai
keahlian serbaguna yang besar kepada perkembangan ilmu wawasan
serta inovasi, sepatutnya bertabiat fleksibel sebab bisa melaksanakan
pergantian dengan cara kilat serta cekatan kepada kenaikan ilmu
wawasan serta inovasi.
.

c. Langkah-langkah Penyusunan Modul
Bagi Mulyasa( 2004: 43- 45) materi mempunyai sebagian langkah,
adalah:
14
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1. Lembar kegiatan siswa, bermuatan contoh-contoh yang wajib
dipahami mahasiswa. Pembuatan modul cocok dengan tujuan
edukasi yang mau digapai, disusun sedikit untuk sedikit buat
mempermudah peserta didik dalam berlatih
2. Lembar kerja dengan lembar tindakan siswa digunakan
menanggapi ataupun melakukan kewajiban ataupun permasalahan
yang wajib ditangani.
3.

Kunci lembar kerja siswa, berperan memperhitungkan ataupun
membetulkan sendiri akibat-akibat dari yang dikerjakan peserta
didik.

4. Lembar soal bermuatan inkuiri yang memandang pendapat peserta
didik dalam berkonsentrasi pada modul yang dipublikasikan
dalam materi.
5. Kunci jawaban untuk lembar pertanyaan adalah perangkat
penyesuaian untuk penilaian yang diselesaikan oleh siswa yang
sebenarnya.
Nana Sudjana (dalam Budiono dan Susanto, 2006:80) mengemukakan
bagian-bagian dikoordinasikan ke dalam modul dengan standar rencana
yang menyertainya:
a)

Bahasa yang dipakai dalam materi wajib menarik serta
senantiasa mengundang peserta didik berasumsi.

b) Informasi mengenai poin dilengkapi dengan lukisan ataupun
dorongan instruksional yang lain.
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c)

Materi wajib membolehkan eksploitasi alat yang cocok dengan
alibi.

d) Durasi kegiatan materi wajib berhubungan dengan 4- 8 jam
coretan.
e)

Materi wajib dicocokkan dengan tingkatan kapasitas siswa
serta materi membuka kesempatan siswa menuntaskan dengan
cara eksklusif.

d. Tujuan Modul Pembelajaran
Alasan modul pembelajaran, menurut Nasution (2010:205)
merekomendasikan bahwa motivasi di balik mendidik degan media
modul memiliki tujuan sebagaimana berikut:
1. Yang pertama, memiliki opsi untuk memberikan pintu terbuka
potensial terhadap siswa guna memahami sebagaimana kecepatan
belajar setiap siswa.
2. Kedua, memberikan pintu terbuka bagi siswa untuk memahami
cocok dengan metode mereka sendiri.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Depdiknas (2008), mengusulkan
bahwasanya tujuan pembelajaran materi merupakan selaku berikut:
1) Menjelaskan serta memperbaiki pengenalan identifikasi catatan
supaya tidak sangat verbal.
2) Mengalahkan hambatan durasi, ruang, serta jurusan, peserta didik
dan instruktur.
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3) Dengan tujuan supaya bisa dimanfaatkan dengan cara tepat serta
diubah, misalnya guna memperluas inspirasi serta kegairahan siswa
saat belajar.
4) Menumbuhkan keahlian untuk bekerja sama dengan cara langsung
dengan lingkungan serta peninggalan pembelajaran yang lain yang
membolehkan peserta didik gunakan maju dengan cara mandiri
cocok dengan kapasitas serta atensi mereka. Membolehkan peserta
didik mengukur ataupun memperhitungkan hasil berlatih mereka
sendiri.
Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh Prastowo (2010:108)
menyatakan bahwa, sasaran dari modul pembelajaran meliputi:
1) Supaya peserta didik bisa maju dengan cara mandiri tanpa ataupun
dengan bimbingan instruktur.
2) Supaya kewajiban pengajar tidak sangat berkuasa serta diktator
dalam latihan-latihan pembelajaran.
3) Melatih keaslian peserta didik.
4) Mewajibkan perbedaan tingkatan serta kecekatan berlatih peserta
didik.
5) memiliki pilihan untuk mengukur sendiri bagian kekuasaan modul
yang sudah dipertimbangkan.
Melihat gambaran di atas, dapat diduga bahwa motivasi di balik
modul pembelajaran adalah supaya peserta didik lebih gampang
menyesuaikan diri dalam berlatih walaupun mereka tidak terletak dalam
lingkungan sekolah serta dengan serta bisa memotivasi peserta didik
17
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supaya lebih merasa antusias guna memajukan dengan memberitahukan
modul sesuai atensi serta keahlian peserta didik.
e. Komponen-komponen Modul
Komponen modul menurut Depdiknas (2008), melewati bagianbagian isi dari modul, yang termuat dari bidang dasar (judul, daftar bab,
peta data, ikhtisar target kemampuan, tes pengantar), segmen konten (
tinjauan materi, asosiasi dengan materi yang berbeda, penggambaran
materi, tugas, garis besar), terakhir (glosarium, tes terakhir, indeks).
Instruktur harus membina modul bahan pembantu untuk bekerja pada
kualitas serta efektivitas dari pembelajaran.
Pengembangan materi mempunyai bagian-bagian khusus yang
wajib dicermati oleh instruktur guna membuat materi yang berfungsi
berarti bagi peserta didik serta pengajar. Dengan terdapatnya materi
yang cocok dengan ciri peserta didik serta sasaran pembelajaran, hingga
tingkatan uraian peserta didik kepada pembelajaran hendak bertambah.
Bagi Mustaji( 2008: 30- 32), bagian-bagian materi dengan cara komplit
merupakan rincian target pembelajaran yang jelas, prinsip, lembar
aktivitas peserta didik, lembar kegiatan peserta didik, pertanyaan
evaluasi, kunci jawaban.
Mengingat penggambaran di atas, bagian-bagian modul harus
diselesaikan dan seluk beluk secara akurat, mengingat setiap bagian
saling melengkapi. Hal ini dengan alasan bahwa modul adalah alat
pembelajaran yang bisa bertugas serupa dengan peserta didik dikala
pembelajaran. Peserta didik bisa berkonsentrasi dengan cara leluasa
18
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dengan

menggunakan

materi.

Materi

yang

komplit

hendak

mempermudah peserta didik dalam menguasai modul pembelajaran.
f. Manfaat Modul pembelajaran
Modul mempunyai bermacam khasiat bagus untuk guru ataupun
peserta didik. Bagi Hamdani (2011: 202) melaporkan kalau khasiat
materi untuk peserta didik antara lain:
1. Peserta didik menemukan peluang guna melatih diri berlatih
mandiri.
2. Pembelajaran bisa dipelajari di luar kategori serta di luar jam
sekolah.
3. Kesempatan untuk mengatakan cara-cara berlatih yang cocok
dengan keahlian serta atensi peserta didik.
4. Sanggup membimbing diri sendiri.
5. Meningkatkan keahlian peserta didik yang berhubungan langsung
dengan area serta pangkal berlatih yang lain.
Bila bisa disimpulkan bahwasanya khasiat materi untuk peserta
didik merupakan melatih peserta didik guna berlatih dengan cara
mandiri bagus di dalam kategori ataupun luar kategori.
Manfaat dari modul bagi pengajar diantaranya:
1. Kurangi ketergantungan kepada kehadiran buku teks.
2. Perluas pengetahuan sebab disusun memakai bermacam rujukan.
3. Menaikkan segudang ilmu serta pengalaman dalam menulis modul
pembelajaran.
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4. Menjalakan komunikasi yang efisien antara guru serta peserta didik
sebab pembelajaran tidak wajib tatap muka.
5. Menaikkan jumlah SKS bila digabungkan jadi buku serta
dipublikasikan.
Bersumber pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya
khasiat materi diperuntukkan meluaskan pengetahuan, khazanah, serta
kurangi ketergantungan pada buku bacaan dan mengarahkan peserta
didik berlatih dengan cara mandiri.
g. Kelebihan dan Kekurangan Modul
Modul pembelajaran menikmati manfaat serta ketidaknyamanan guna
mewujudkannya yang mana digambarkan sebagaimana berikut
1.

Kelebihan Modul (Santyasa, 2009:37):
a) Materi pembelajaran bisa meluaskan gagasan berlatih peserta
didik dalam melaksanakan kewajiban berlatih.
b) Instruktur membagikan evaluasi pada peserta didik guna
memastikan kapasitas berlatih mereka serta sepanjang mana
kecekatan modul pembelajaran yang direncanakan dalam item
materi pembelajaran.
c) Materi pembelajaran dipakai selaku materi pembelajaran yang
direncanakan selama 1 semester.
d) Materi pembelajaran disesuaikan keinginan peserta didik
dengan cara skolastik.

2. Kekurangan Modul berdasarkan Mudhoffir (dalam Eko Budiono,
Hadi Susanto, 2006: 80):
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a. Jika materi direncanakan dengan cara yang tidak bervariatif,
maka akan menyebabkan keletihan pada peserta didik sebab
peserta

didik

merasa

berlatih

dengan

metode

yang

menjenuhkan.
b. Tidak seluruh peserta didik serta pengajar layak menggunakan
pendekatan

pembelajaran

mandiri

semacam

yang

diaplikasikan dalam eksploitasi materi.
c. Pengembangan materi umumnya mengaitkan golongan
pengaturan yang membuntukan serta menghabiskan banyak
durasi guna meningkatkan materi bermutu bagus
d. Sebab kategorisasi modul termasuk kelompok penyusunan
yang rumit, instruktur sendiri di sana-sini berpikir bahwa sulit
untuk menumbuhkan modul yang berkualitas.
Berdasarkan penilaian para ahli, cenderung beralasan bahwa
menguasai penggunaan modul memiliki beberapa manfaat mendasar,
terutama modul sangat memudahkan peserta didik menguasai contohcontoh yang sudah diinformasikan oleh pengajar. Tidak hanya itu bisa
memudahkan peserta didik dalam menuntaskan tugas-tugas yang
diserahkan oleh guru sebab dicocokkan dengan kapasitasnya

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia
a.

Pengertian Bahasa
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Bahasa merupakan metode untuk korespondensi untuk
makhluk hidup. Seperti yang ditunjukkan oleh Wardhaugh (1972,
dalam Yunus, et al., 2014: 3), korespondensi adalah sebagai citra
suara diskresioner yang disebut bahasa. Sebagaimana ditunjukkan
oleh Bloomfield, bahasa yakni citra suara dengan sifat diskresi unik
yang dimanfaatkan guna berkolaborasi dan berhubungan satu sama
lain oleh individu-individu dari daerah setempat (Sumarsono,
2017:18).
Syamsuddin pula menarangkan bahasa mempunyai 2
keterkaitan. Awal, bahasa dipakai selaku instrumen dalam membuat
estimasi serta afeksi, kemauan, serta kegiatan. Kedua, bahasa adalah
penanda yang nyata dari individu orang, kepribadian ataupun
keluarga serta negeri( Devyanti, 2017: 230). Alhasil uraian bahasa
bisa dituntaskan selaku instrumen spesial dengan watak diskresi
yang dipakai oleh banyak orang guna terhubung satu sama lain
dalam menawarkan sudut pandang dan sentimen, keinginan, dan
aktivitas.
Ada 2 unsur bahasa, khususnya kapasitas privat dan
kapasitas sosial. Bahasa selaku kapasitas individu menjadi
perlengkapan yang dipakai buat menawarkan ujung penglihatan
serta kehebohan tiap orang selaku insan orang. Sebaliknya bahasa
selaku kapasitas sosial merupakan tata cara surat- menyurat serta
kerjasama dampingi orang ataupun dampingi pertemuan( Yunus, et
angkatan laut(AL)., 2014: 7). Lebih lanjut, Eikeseth serta Nasset
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berkata

kalau

bahasa

memainkan

kedudukan

vital

dalam

perkembangan kapasitas psikologis, sosial, serta objektif kanakkanak( Kumara, 2014: 1).
b.

Fungsi Bahasa Indonesia
Bahasa

Indonesia

merupakan

bahasa

umum

yang

mempunyai kapasitas, dengan cara khusus( 1) pandangan
kebesarhatian khalayak, (2) citra kepribadian, (3) instrumen
pengikat kebersamaan bermacam etnis dengan berbagai landasan
sosial-sosial dan bahasa, dan ( 4) suatu cara untuk korespondensi
antar lokal dan antar teritorial budaya.
Sementara itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa otoritas
negara tertuang dalam UUD 1945, Pasal XV, Pasal 36 yang berbunyi
"Bahasa negara adalah bahasa Indonesia". Bahasa Indonesia sebagai
bahasa negara mempunyai kapasitas, khususnya (1) bahasa
kekuasaan negara, (2) bahasa petunjuk dalam bidang pengajaran, (3)
cara surat menyurat di tingkat masyarakat untuk keperluan
penyusunan dan pelaksanaan. pergantian acara publik dan
kepentingan otoritas publik, dan (4) peningkatan aparatur budaya,
ilmu pengetahuan dan inovasi (Pramuki et al, 2014: 7-12).
c.

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik
Peserta didik SD merupakan peserta didik yang beberapa besar
berumur 7-12 tahun. Pada umur itu kanak-kanak hadapi pergantian
fisik yang kilat, objektif, bahasa, emosi, sosial serta pemahaman
berkeyakinan yang cepat. Kenaikan fisik-motorik pada kanak-kanak
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ditafsirkan dengan aksi terkoordinasi ataupun kelakuan motorik.
Semacam yang ditunjukkan oleh Piaget, generasi pada umur ini
merupakan kanak-kanak yang terletak dalam tahap tugas-tugas
substansial.
Pada tahap ini, anak-anak dapat berpikir dan membuat hasil
akhir yang jelas tentang peristiwa-peristiwa penting, dapat
mengurutkan objek ke dalam berbagai struktur, dan dapat
mempertimbangkan bagian-bagian dari keadaan asli bersama,
contoh, di antara bentuk dengan ukuran (Thobroni, 2003). 2015: 8182). Anak-anak dapat menanggapi dorongan ilmiah atau melakukan
tugas belajar yang membutuhkan kapasitas ilmiah atau kapasitas
mental.
Kenaikan bahasa pada anak umur sekolah dasar diperkuat dengan
memperoleh modul bahasa serta bahasa Indonesia dalam
pembelajaran. Lewat modul ini, kanak-kanak lalu belajar lebih
meningkatkan keahlian relasional mereka. Kemajuan yang
bersemangat pada kanak-kanak pula terwujud bersamaan dengan
kenaikan yang lumayan besar dalam diri mereka. Dikala merambah
kategori besar( kategori 4, 5, serta 6), kanak- kanak hendak mulai
lebih dapat mengendalikan perasaannya lewat peniruan serta
bimbingan( Yusuf, 2011: 63). Asosiasi sosial anak-anak tumbuh
terutama melalui pengembangan koneksi di antara anak-anak dan
teman mereka, masyarakat, dan iklim di sekitar mereka.
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Menurut Havighurst (dalam Desmita, 2009: 35-36), adapun
tugas formatif dari anak usia dini dapat meliputi: (1) mendominasi
kemampuan aktual yang dibutuhkan pada permainan serta latihan
kehidupan, (2) mencari tahu bagaimana cara bergaul serta bekerja
pada suatu pertemuan, (3) mencari cara membaca, mengarang dan
matematika untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian di mata
publik, (4) memperoleh berbagai ide yang diperlukan untuk berpikir,
(5) menumbuhkan jiwa, etika, dan kualitas dan (6) mencapai
kebebasan individu. Sementara itu, Suhada (2017: 32) menyatakan
bahwa tugas formatif siswa sekolah dasar ditemukan selama waktu
yang dihabiskan untuk menguasai kemampuan aktual sebagai
makhluk hidup yang berkembang, juga terdekat secara sosial dengan
teman dan kemajuan ilmiah seperti membaca, menulis dan berhitung.
4. Pokok Pikiran
a. Pengertian Pokok Pikiran
Ide pokok dikatakan sebagai pikiran utama serta pikiran
prinsip. Tampubolon (1987: 87) mengemukakan bahwasanya
“pemikiran mendasar adalah suatu akhir yang ditarik dari setiap
substansi kalimat yang membentuk bagian tersebut”. Seperti yang
diungkapkan oleh Kosasih (2017: 22) pemikiran pokok atau
pemikiran dasar adalah kemungkinan yang membentuk alasan
kemajuan bagian.
Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhadi (2016:33) dasar
pemikiran adalah bagian penting dari mengetahui substansi suatu
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komposisi dan membaca. Hardiningsih (2008:83) pemikiran utama
adalah pemikiran mendasar yang ditumbuhkan sehingga menjadi
teks pemahaman. Terlebih lagi, Susanti (2008: 146) pokok pikiran
adalah kemungkinan yang membentuk alasan untuk perbaikan
bagian.
Ada istilah berbeda yang memiliki kepentingan yang sama
dengan kalimat dasar. Istilah-istilah seperti pemikiran dasar,
pemikiran prinsip, pemikiran utama, dan kalimat dasar memiliki
kepentingan yang sama, yang menyinggung kalimat dasar. Tarigan
(2008: 14) mengomunikasikan kalimat utama atau kalimat pokok
adalah enkapsulasi dalam kalimat proklamasi dari bagian pokok
pemikiran dan struktur teori secara keseluruhan. Kalimat
utama/kalimat dasar bisa didefinisikan sebagaimana kalimat yang
memiliki rancangan total serta mengandung penjelasan.
Chaer( 2011: 71) dalam tiap perkataan penting ada bagian
yang kerap diawasi yang diucap utama pembahasan serta
pandangan ataupun pandangan hal utama pembahasan yang diucap
pandangan ataupun kerangka pemikiran. Mengingat penilaian para
ahli, cenderung dianggap bahwa pemikiran utama adalah tema atau
pesan yang disampaikan kepada pembaca dalam suatu bagian.
b. Cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf
Seperti yang dikemukakan oleh Nurhadi (2016: 38) untuk
substansi sebuah artikel, penting untuk mengetahui pemikiran
utama artikel dan pemikiran pendukungnya. Cara yang paling
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efektif untuk menentukan pemikiran utama dan pemikiran
pendukung sangat bergantung pada ekstensi dan jenis teks yang
dibaca. Ini adalah cara untuk menentukan pemikiran utama dan
pemikiran pendukung dari sebuah penelitian.
1.

Petunjuk untuk memutuskan pokok pikiran/pemikiran mendasar
dalam membaca dengan sukses, prinsip pemikiran harus diperoleh
dengan cepat. Berikutnya adalah kesempatan dalam menentukan
prinsip pemikiran dari sebuah penelitian.
a. Bacalah judul dan seluruh bagian dengan teliti dengan cepat
dan hati-hati. Mengingat judul dan membaca, membentuk
pemikiran dasar dari membaca.
b. Memperhatikan hukuman pokok sedapat mungkin
c. Baca kalimat demi kalimat sampai Anda menemukan pikiran
utama dari bagian tersebut
d. Dalam mendemonstrasikan ketepatan pemikiran dasar yang
telah Anda buat, segera baca bagian berikut. Baca dengan teliti
sub-judul dan hubungkan dengan prinsip pemikiran yang telah
Anda duga.
e. Jika Anda benar, maka, pada saat itu, Anda memiliki pilihan
untuk secara tegas membentuk pemikiran prinsip.

2.

Instruksi untuk memutuskan pemikiran pendukung
Pemikiran pendukung sangat berharga untuk menjelaskan
pemikiran prinsip. Ini adalah cara untuk menentukan pemikiran
pendukung dari membaca.
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a) Setelah memahami prinsip pemikiran, teruslah membaca
bagian-bagian dalam tubuh bacaan dengan cepat.
b) Saat membaca dengan teliti bagian-bagian ini, ingatlah untuk
fokus pada hubungan antar kalimat, misalnya, keadaan dan
hasil logis, urutan waktu, hubungan di mana masalah itu
terhubung, dan tujuan atau hubungan individu yang
disertakan.
c) Cobalah untuk mengingat kembali pemikiran utama dari
setiap bagian dan pahami hubungan dalam poin (2).
3.

Kalimat prinsip
Kunjana Rahardi (2010:203) menyatakan “kalimat yang
memuat pokok pikiran atau pokok pikiran atau pokok pikiran
bagian tersebut disebut kalimat pokok atau kalimat pokok”.
Menurut Lamuddin (2008: 191), kalimat pokok adalah kalimat
yang mana mengandung pokok dari pemikiran atau pokok pikiran
dari bacaan tersebut. Kalimat subjek memiliki kualitas yang
menyertainya:
a) Akan menjadi kalimat akhir yang bisa tetap menyendiri
b) Berisi makna yang benar-benar jelas tanpa dikaitkan dengan
kalimat yang berbeda
c) Memiliki makna yang benar-benar jelas tanpa dikaitkan
dengan kalimat yang berbeda
d) Dapat dibentuk tanpa bantuan konjungsi dan perubahan frasa
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e) Ditinjau dari penilaian para ahli, cenderung beralasan bahwa
kalimat pokok adalah kalimat yang memuat pokok pikiran
tentang suatu pokok bahasan yang sedang diteliti dalam suatu
bacaan.
4.

Kalimat ilustrasi
Kujana Rahardi (2010: 110) menyatakan “kalimat informatif
adalah kalimat yang memperjelas atau lebih menggambarkan
pikiran pokok dan kalimat pokok yang terdapat pada bagian
tersebut”. Lamuddin (2018: 191) mengemukakan bahwa kalimat
informatif adalah kalimat yang mampu menjelaskan atau
menjunjung tinggi pokok pikiran bagian.
Menurut Kosasih (2017:22) pikiran ilustratif adalah pikiran
yang mampu menjelaskan pikiran yang sangat informatif yang pada
umumnya diungkapkan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang
mengandung pemikiran logis disebut kalimat ilustratif. Seperti
namanya, kalimat logis berisi (a) sedikit penggambaran, (b) model,
(c) garis besar, (d) kutipan.

c. Pengertian Paragraf
Sebuah bagian berisi pemikiran mendasar. Dalman (2012: 49)
merekomendasikan bahwa kalimat-kalimat yang membentuk suatu
bagian secara umum dapat dipisahkan menjadi dua macam,
khususnya kalimat tema dan kalimat elaborasi.
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Menurut Isna Tantawi (2013:122) pantun adalah bagian
karangan yang mengandung suatu pokok pikiran. Bagian dipisahkan
dengan cara yang sedikit menjorok atau dibagi dari garis atas ke
dasar. Yustina Eka (2016: 71) merekomendasikan bahwa petikan
adalah intisari dari pengosongan pikiran ke dalam sebuah kertas dan
ditopang oleh sekumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk
membingkainya.
Dari penilaian di atas, cenderung disimpulkan bahwa
petikan adalah inti dari produk penuangan, produk pemikiran dalam
sebuah artikel. Pada suatu bagian terdapat pusat pemikiran yang
dijunjung oleh setiap kalimat dalam bacaan tersebut, mulai dari
penyajian, kalimat pokok atau pokok, kalimat ilustratif hingga
kalimat akhir, yang dihubungkan satu sama lain dalam suatu
rangkaian membentuk suatu pikiran.
d.

Unsur –unsur Paragraf
Yushinta Eka (2016:71) mengemukakan bahwa ada empat
komponen bagian, khususnya:
a) Kesatuan Paragraf
Kesatuan paragraf adalah hubungan kepentingan yang nyaman
antara kalimat-kalimat dalam suatu bagian. Suatu perikop
dapat dikatakan memiliki solidaritas jika keterkaitan antara
satu komponen dengan komponen lainnya dihubungkan secara
penting.
b) Kepaduan Paragraf
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Keterpaduan

pesan

adalah

asosiasi

pembicaraan

yang

tersusun

secara

kalimat

menjadi

independen,

tetap

berhubungan satu sama lain dengan memanfaatkan aparatus
fonetik yang sesuai.
c) Kelengkapan Paragraf
Bagian-bagian pada dasarnya adalah kertas kecil. Sebagai
eksposisi yang diperkecil, bagian-bagian tertentu harus
memenuhi kebutuhan sebuah artikel, salah satunya adalah
komponen kulminasi. Suatu bagian dapat dikatakan memenuhi
syarat jika berbicara tentang detail rumit dari kalimat poin
secara mendalam.
d) Keruntutan
Keruntutan pada dasarnya memperkenalkan data secara
keseluruhan, tidak terpental sehingga pembaca pasti dapat
mengikuti jalan pikiran pembuatnya. Permintaan untuk
menampilkan data di bagian yang layak mengikuti permintaan
khusus.

e.

Jenis –jenis Paragraf
Dalman (2012: 66) mengemukakan bahwa ada empat macam
bagian, yaitu:
a) Paragraf Deduktif
Paragraf Deduktif adalah bagian di mana kalimat tema
terletak di awal bagian. Bagian ini dimulai dengan pernyataan
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keseluruhan dan kemudian diakhiri dengan klarifikasi eksplisit
sebagai ilustrasi khusus, seluk-beluk luar biasa, bukti dan lainlain.
Ilustrasi perikop rasional:
Beni adalah pengrajin multi-skill. Selain sebagai
entertainer dalam film, ia juga sering membintangi drama di
sebuah saluran pribadi. Kemampuan imajinatifnya saat ini
mulai menyusup ke alam semesta Soundtrack. Selain
menyanyi, Beni juga berbakat dalam menyanyikan dua bagian
harmoni dan menjadi penyanyi sebuah band. Saat ini Beni
mulai mencoba memasuki dunia pertunjukkan. Pemikiran
mendasar dari teks di atas adalah bahwa Beni adalah seorang
perajin yang multitalenta.
b) Paragraf Induktif
Paragraf induktif adalah bagian yang mana kalimat dari
temanya terletak menjelang akhir daripada bagian, bagian ini
dimulai dengan kalimat ilustratif sebagai kenyataan, model,
seluk-beluk unik dan bukti yang kemudian ditutup atau
diringkas menjadi satu kalimat menuju akhir bagian.
Ilustrasi Paragraf induktif:
Melindungi keapikan di sekolah tidak cuma dicoba oleh
aparat kebersihan sekolah. Melindungi keapikan pula adalah
keinginan telak untuk peserta didik. Pengajar bertanggung
jawab melindungi keapikan sekolah. Perwakilan sekolah,
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mulai dari badan, termos, koperasi, petugas keamanan, dll juga
harus waspada untuk menjaga kerapian sekolah. Pokok pikiran
dari bacaan di atas adalah bahwa semua insan sekolah wajib
menjaga kerapian sekolah.
c) Paragraf Deduktif-Induktif
Bagian induktif berwawasan sebaliknya disebut bagian
campuran. Bagian-bagian yang memiliki prinsip berpikir
menuju awal dan akhir bagian. Makalah yang menekankan
pemikiran atau pemikiran yang dianggap signifikan. Paragraf
jenis ini jarang sekali diguanakn dalam penulisan. Ilustrasi
Paragraf Deduktif-Induktif :
Hutan memiliki keuntungan yang sangat besar bagi
kami. Di hutan berkembang bermacam berbagai tumbuhan
yang bisa menghindari banjir, kehancuran, serta longsoran.
Insan pula dapat hidup leluasa di hutan, kita dapat
menghasilkan hutan selaku tempat darmawisata. Dusun harus
diamankan karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Pemikiran
utama dari bacaan di atas adalah bahwasanya dusun memiliki
berbagai manfaat terhadap kehidupan manusia serta kayu
harus diamankan karena bermanfaat bagi kehidupan kita.
d) Paragraf Deskriptif
Paragraf deskriptif adalah bagian yang tidak memiliki
kalimat subjek, kalimat titik, dan kalimat pengembang. Contoh
paragraf deskriptif:
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Dia memakai rok panjang berwarna bersahaja. Bagaimana
konsisten dengan naungan pullover panjang. Rok dan kemeja
tampak menambah gaya tersendiri. Cara beliau benar-benar
hormat

untuk

memesona

hati

orang-orang

yang

memandangnya.
B. Penelitian yang relevan
Berikut ini akan dipaparkan sebagian dari pengujian yang telah
diselesaikan oleh para analis sebelumnya dan terkait dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti.
1. Penelitian oleh Anjarwati (2018) berjudul, pengembangan Modul Mata
Pelajaran Kearsipan Terbaik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta
Didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari persetujuan master
modul memperoleh nilai 99,2% dan modul pembelajaran yang disusun
termasuk standar sangat baik dan hasil belajar normal diperoleh 92,05.
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan
modul yang terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.
Perbedaan pada penelitian ini adalah pada bagian materi yang
dikembangkan dimana peneliti Anjarwati mengembangakn modul pada
mata pelajaran kearsipan sedangkan peneliti mengembangkan modul pada
pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok pikiran dalam teks tertulis
maupun lisan untuk siswa kelas V sekolah dasar.
2. Pratama (2018) dengan judul pengembangan modul membaca kritis
dengan model instruksi langsung berbasis karakter. Akibat dari review
tersebut diduga bahwa uji plausibility materi tayangan menggunakan
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persetujuan 4 ahli dan 3 ahli pembelajaran bahasa Indonesia yang
menghasilkan skor normal 92% pada tahap persetujuan. Pengujian
dilakukan dengan penyisihan individu dan penyisihan lapangan, yang
menghasilkan reaksi siswa normal sebesar 92% pada penyisihan tunggal
dan reaksi siswa normal sebesar 89% pada uji lapangan. Efek samping
dari penerapan strategi one-bunch pretest-posttest menunjukkan bahwa
modul bekerja pada kapasitas hasil siswa.
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan
modul yang terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.
Perbedaan pada materi yang dikembangkan dimana peneliti sebelumnya
mengembangkan modul pada materi membaca kritis sedangkan peneliti
mengembanhkan modul pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi
pokok pikiran dalam teks lisan maupun tertulis untuk siswa kelas V
sekolah dasar dengan memperoleh rerata ahli pakar/dosen 4,09% kriteria
baik, hasil rerata pretest dan posttest 37,7% dan rekapitulasi produl
memperoleh hasil rerata 3,7%.
3. Mardiyah (2019) dengan judul pengembangan modul berbasis direc
instruction terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta
didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul tersebut terbukti sahih
berdasarkan led test master. Penilaian validator perspektif materi
mendapat nilai normal sebesar 3,96 dengan taraf 79,17%. Validator sudut
media mendapatkan normal 4 dengan level 80%. Pretest normal adalah
62,34 sedangkan posttest normal adalah 74,05.
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Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan
modul yang terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.
Perbedaan dalam peneliti ini adalah peeliti sebelumnya menggunakan
modul berbasis direc instruction sedangkan peneliti menggunakan metode
ADDIE jenis metode R&D.

Anjarwati (2018)
Dengan Judul
Pengembangan Modul
Mata Pelajaran
Kearsipan Terbaik
Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Peserta
Didik

Pratama (2018)
Dengan Judul
Pengembangan Modul
Membaca Kritis
Dengan Model
Instruksi Langsung
Berbasis Karakter

Mardiyah (2019)
Dengan Judul
Pengembangan Modul
Berbasis Direc
Instruction Terhadap
Hasil Belajar Dan
Keterampilan Proses
Sains Peserta Didik

Yang diteliti:
Pengembangan Modul Bahasa Indonesia Materi Pokok Pikiran Dalam
Teks Untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar

Gambar 2. 1. Literature Map Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Berpikir
Penelitian ini dimulai dari observasi yang dilakukan di kelas V SDK
Kenalan Borobudur Magelang. Peneliti mengamati beberapa kondisi masalah
yang terjadi di kelas selama pemeriksaan. Keadaan masalah terlihat ketika
peneliti memberikan survei tentang pemikiran prinsip dalam teks. Siswa
mengalami kendala dalam menentukan pemikiran utama karena tidak adanya
sumber buku tentang contoh bahasa Indonesia tentang topik dalam teks.
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Terlebih lagi, instruktur hanya menggunakan buku-buku dari otoritas publik
dan menambahkan materi dari web. Pendidik belum memanfaatkan modul
pembelajaran yang memuat topik pertimbangan dalam teks yang memuat
materi dari atas ke bawah.
Pemakaian materi dalam pembelajaran menolong jalannya bimbingan
serta pembelajaran jadi lebih masuk ide kanak-kanak sekolah dasar.
Eksploitasi materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak umur sekolah
dasar amat berguna untuk peserta didik dalam menguasai modul
pembelajaran yang diserahkan.
Materi pembelajaran menggambarkan pengandaian tentang buku
bahasa Indonesia untuk kelas V SD. Materi berisi pemikiran utama dalam
teks, cara melacak pemikiran utama, dan jenis-jenis wilayah pemikiran
fundamental. Jika materi ini disampaikan oleh instruktur dengan
menggunakan teknik bicara, siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan
dugaan, siswa akan mengalami kejenuhan dalam proses belajar mengajar.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V tahun ajaran 2020/2021.
Dengan menampilkan materi melalui modul pembelajaran, diyakini akan
membangun kegembiraan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan akan
memperluas tingkat bagaimana siswa dapat menginterpretasikan pemikiranpemikiran utama dalam teks.
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D. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian
Mengingat gambaran teori, beberapa pertanyaan penelitian dapat dibentuk
sebagai berikut:
a. Bagaimana mengembangkan modul pembelajaran Bahasa Indonesia
materi pokok pikiran dalam teks untuk siswa kelas V ?
b. Bagaimana kualitas modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi pokok
pikiran dalam teks untuk siswa kelas V menurut para ahli?
c. Bagaimana dampak modul pembelajaran Bahasa Indonesia materi pokok
pikiran dalam teks untuk siswa kelas V SD?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bagian III mengulas mengenai metode peneliti yang dipakai dalam kajian ini.
Dialog mengenai strategi pengetesan melingkupi tipe peneliti, setting peneliti,
konsep peneliti, metode peneliti, instrument peneliti, metode pengumpulan data,
metode analisa data.
A. Jenis Penelitian
Tipe peneliti ini merupakan peneliti serta pengembangan ataupun Research
and Development (R&D). Peneliti serta pengembangan terdiri dari 2 tutur adalah“
peneliti” serta“ pengembangan”. Bock( 2001: 9) menandai peneliti selaku siklus guna
memperoleh data terkini serta perkembangan selaku bimbingan mempraktikkan data
guna membuat perlengkapan yang berguna. Bock menarangkan karya inovatif adalah
suatu yang lain dari yang diharapkan namun memiliki sifat yang harmonis, dalam
Sugiono (2015). Penelitian serta pengembangan dimaksud selaku tata cara masuk
akal guna mempelajari, merancang, memproduksi serta mencoba kesahan sesuatu
data yang sudah terbuat ataupun di informasikan (Sugiono, 2015:30).
Metode R&D adalah strategi pemeriksaan yang dipergunakan guna
menyampaikan rencana item baru, menjalankan uji kelayakan item yang tersedia, dan
membuat serta membuat item baru (Sugiono 205:26). Metode penelitian dan
pengembangan adalah siklus ataupun langkah-langkah guna mengembangkan item
lain atau mengembangkan lebih lanjut item saat ini yang dapat direpresentasikan
(Sukmadinata, 2007:164).
Teknik penelitian ini mengacu pada model kerja ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation) yang dibuat oleh Dick dan Carry. Bentuk
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ADDIE dengan cara tertib dipakai dalam peneliti serta pengembangan menunjukkan
modul, semacam materi, lembar kegiatan peserta didik, serta pustaka bimbingan.
Tetapi tidak terbatas pada itu saja, sebab pada dasarnya inti dari metode peningkatan
item telah ditangani dengan catatan bahwa interaksi pengembangan memerlukan
beberapa pendahuluan dan koreksi (Winarni 2018:257 ). Usaha penelitian untuk
penyempurnaan model ADDIE Dick and Carry selanjutnya adalah klarifikasi dari
masing-masing usaha ADDIE seperti yang diungkapkan oleh Rusdi (2018:118)
Analyze

Implement

Evaluation

Design

Development

Gambar 3. 1. Prosedur Pengembangan Model ADDIE

B. Setting Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kota Wonolelo yang terletak di JL.
Jagalan-Suralaya, Borobudur, Km 4, Malan, Kenalan, Kec.
Borobudur, Magelang, Jawa Tengah 56553
2. Subjek Penelitian
Subyek yang dipergunakan pada uji coba terbatas pada materi
ini adalah lima siswa kelas V SD yang berlokasi di Wonolelo
Kenalan Borobudur Magelang. Pengumpulan informasi dan uji coba
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dilakukan secara online mengingat masih dalam kondisi PPKM,
selain itu karakteristik menarik dari sekolah adalah sarana dan
prasarana

yang

masih

belum

lengkap

dalam

menunjang

pembelajaran dikelas maupun diluar kelas, akan tetapi daya tarik
terhadap sekolah tinggi karena budidaya dengan alam sekitar masih
alami. Kekreatifan anak anak sekolah sangat bagus.
3. Objek Penelitian
Subjek investigasi ini merupakan materi pembelajaran bahasa
Indonesia, poin dalam bacaan pelajaran sekolah SD kelas V. Materi
pembelajaran ini dilengkapi dengan paduan aransemen serta lukisan
yang menarik dan dicocokkan dengan kebutuhan SD kelas V.
4. Waktu Penelitian
Pada saat penelitian dilakukan pada November 2021.
C. Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan
dengan mengacu pada Research and Development (R&D) model
ADDIE. (1) Analisis (Analyse), peneliti menyelesaikan siklus terdepan
pada suatu tinjauan yang berarti memperjelas topik apa yang dipilih
oleh ilmuwan yang akan dipelajari. (2) desain (design) analis akan
menyelesaikan latihan lebih lanjut dengan mengarahkan pemeriksaan
kebutuhan yang sesuai sebagai susunan berpikir kritis. (3)
pengembangan (development) adalah metode yang terlibat dengan
menyelesaikan rincian rencana ke dalam struktur yang sebenarnya
sehingga konsep kemajuan item dibingkai. (4) Implementasi
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(implementation) menciptakan seluruh yang sudah diperkenalkan serta
diawasi agar sesuai dengan pekerjaan item tersebut. (5) Evaluasi
(evaluate) adalah efek sampingan dari ujian untuk melihat bahwa
semua siklus yang diselesaikan dalam pembelajaran telah berhasil atau
gagal.

Analyze

Implement

Evaluation

Design

Development
Gambar 3. 2. Prosedur Pengembangan Model ADDIE

Penjelasan prosedur pengembangan ADDIE dalam penelitian ini
sebagaimana berikut:
1. Tahap Analyze
Analis menyelidiki kebutuhan siswa serta instruktur
dengan memperhatikan latihan pembelajaran, wawancara dengan
pendidik ruang belajar. Peneliti juga mengarahkan penyelidikan
dengan mencari atribut siswa melalui sumber yang berbeda.
2. Tahap Design
Pada tahap ini analis membuat konfigurasi item.
Rencana item yang dibuat dalam penelitian ini adalah melalui
modul pembelajaran, materi perbaikan modul bahasa Indonesia,
pemikiran dasar dalam teks untuk kelas V sekolah dasar
3. Tahap Development
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Pada tahap ini analis memiliki model item. Model item
akan disetujui oleh peneliti dan pendidik ruang belajar. Master
yang menjadi item approval adalah ahli etimologi. Hasil
persetujuan dari ahli dan instruktur kemudian digunakan
sebagai sumber perspektif untuk mengerjakan item tersebut.
4. Tahap Implementation
Peninjauan kembali berdasarkan masukan dari para ahli
serta pendidik kelas akan diujicobakan pada siswa. Analis
melibatkan pendahuluan item sebagai penilaian satu lawan satu
karena mata pelajaran penelitian terdiri dari empat belas siswa
kelas V sekolah dasar. Lima siswa akan membaca artikel
tersebut dan kemudian menyelesaikan polling yang telah
disusun oleh ilmuwan tersebut.
5. Tahap Evaluate
Pada langkah ini, peneliti mengerjakan data hasil
pengesahan produk oleh pakar, guru, serta peserta didik selaku
evaluasi formatif.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah strategi yang dipakai guna
memperoleh data, dengan tata cara khusus terdiri dari tes serta nontes
( Sugiyono, 2010: 308). Peneliti pengembangan ini memakai strategi
nontes. Tipe survey dalam peneliti ini merupakan polling tertutup.
Maksudnya, responden memilah asumsi yang sudah diserahkan oleh
analis. Responden tidak bisa membagikan asumsi tanpa ketentuan.
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan secara
online dengan pengajar kelas V SD Kanisius Kenalan Borobudur
Magelang. Informasi tersebut kemudian ditelaah untuk mendapatkan
data tentang kesulitan dalam melengkapi materi pengembangan
modul bahasa Indonesia dengan pemikiran-pemikiran dasar dalam
teks pelajaran kelas V SD. Prosedur pemilihan data kuesioner
berencana

untuk

menyetujui

dan

membantu

analis

dalam

memperbarui buku. Metode non-tes digunakan untuk melihat
peningkatan pemahaman topik pada teks pelajaran kelas V SD.
a) Wawancara
Wawancara adalah latihan untuk memperoleh data yang
berbeda melalui pertanyaan yang disajikan kepada sumber.
Wawancara mempunyai berbagai tujuan, khususnya guna
mendapatkan data yang berhubungan dengan keadaan tertentu,
melengkapi konsekuensi pemeriksaan logis, dan mendapatkan
informasi yang berdampak pada keadaan tertentu (Arifin,
2009:159). Dalam ulasan ini, peneliti menggunakan pertemuan
langsung dengan narasumber. Dalam ulasan ini, peneliti
memanfaatkan pertemuan berbasis web. Analis memanfaatkan
pertemuan berbasis web karena masih terjadi pandemi.
Studi

ini

menggunakan

pertemuan

terorganisir

menggunakan aturan pertemuan untuk bekerja dengan memperoleh
data penting. Pedoman pertemuan ini menjadi sumber perspektif
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dalam memimpin pertemuan ini sehingga data prinsip dapat
diperoleh dengan lebih jelas. Pertemuan ini dipimpin secara online
untuk guru kelas V SD Kanisius Kenalan, Borobudur Magelang.
Wawancara dilaksanalan pada Bulan Oktober 2021.
b) Kuesioner
Kuesioner dilibatkan oleh peneliti sebagai semacam
perspektif dalam merombak item untuk memperbaiki keadaan.
Peneliti melibatkan jajak pendapat dalam interaksi persetujuan
oleh pakar, guru sekolah dasar kelas V, dan siswa sekolah dasar
kelas V sebagai subjek penelitian. Dalam polling ada pertanyaan
yang dibuat khusus untuk detail item yang dibuat hanya sebagai
bagian untuk mengisi komentar dan ide untuk pakar. Pertanyaanpertanyaan dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan para ahli
dalam mengarahkan penelitian untuk mendorong polling dalam
wawancara dengan para ahli bahasa Indonesia. Petunjuk utama
adalah bahasa yang masuk akal untuk siswa sekolah dasar, gambar
bagi siswa sekolah dasar, bahan ajar yang sesuai untuk siswa yang
lebih muda.
c) Tes
Tes adalah metode yang dijadikan selaku kewajiban dalam
wujud perkataan, ataupun aksi( Djaali serta Muljono, 2008: 65)
tes yakni uji yang ditunjukan( Malawi serta Maruti, 2016: 15).
Begitu pula, para peneliti hendak membagikan 2 tipe uji, adalah
pretest serta posttest.
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Pretest merupakan uji yang diserahkan pada peserta didik
kelas V saat sebelum memakai item yang terbuat, sebaliknya
posttest diserahkan sehabis sistem pembelajaran lewat item yang
terbuat.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dimaksudkan untuk membuatnya lebih
sederhana sehingga peneliti dapat melihat efek samping dari
pemeriksaan yang diarahkan. Instrumen pemeriksaan berhubungan
dengan ketepatan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi (Sugiyono, 2011: 222). Penelitian pengembangan yang
dilakukan oleh para analis dalam mendorong peningkatan modul
bahasa Indonesia untuk pemikiran-pemikiran pokok dalam teks
untuk siswa sekolah dasar kelas V menggunakan beberapa
instrumen.

1.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen adalah sesuatu fitur yang dipakai selaku berkas

data dalam sesuatu kajian, alhasil rasio ditaksir instrumen bisa
memastikan satuan-satuan yang diterima, semacam perihalnya tipe
data ataupun tingkatan data( Siregar, 2010: 138).
a)

Pedoman Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas V bersama

Ibu Vincentia Orisa Ratih Prastiwi untuk mengetahui kesulitan siswa
yang berkaitan dengan materi pokok pikiran dalam teks. Pertanyaan
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inkuiri terdiri dari empat pertanyaan prinsip. Analis juga
mendapatkan data tentang perlunya mengembangkan modul
pembelajaran materi yang memaparkan keyakinan yang dipegang
teguh tentang substansi buku-buku Indonesia dari hasil pertemuan
ini.
Berikutnya adalah manual untuk pertanyaan pertanyaan:
Tabel 3. 1. kisi-kisi Wawancara untuk Guru Kelas V

No

Topik

No Pertanyaan

1

Cara guru mengajar

1

2

Proses belajar mengajar dalam

2a, 2b

kelas
3

Metode pembelajaran yang dipakai

3

4

Media pembelajaran

4a, 4b, 4c, 4d

Sehabis menata kisi- kisi, peneliti hendak menata instrumen tanya jawab
yang hendak dipakai guna melaksanakan analisa keinginan oleh peneliti.
Selanjutnya merupakan instrumen tanya jawab pada guru kategori V SD.
.
Tabel 3. 2. Instrumen Wawancara untuk Guru Kelas V Sekolah Dasar

No
1.

Pertanyaan
Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan materi Bahasa Indonesia
khususnya pada KD 3.1 ?

2.

a. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V
dengan menggunakan kurikulum 2013?
b. Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu alami ketika mengajar
Bhasa Indonesia KD 3.1 ?
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3.

Metode apa yang Bapak/Ibu berikan dalam mengajarkan
pembelajaran Bahasa Indonesia?

4.

a. Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD
menggunakan hanya menggunakan buku paket ?atau
menggunakan media pendukung lainnya?
b. Buku apa saja yang Bapak/Ibu gunakan sebagai media
pendukung pembelajaran ?
c. Menurut Bapak/Ibu apakah modul pembelajaran dapat
membantu proses pembelajaran ?
d. Apakah

Bapak/Ibu

sudah

menggunakan

modul

pembelajaran sebagai media belajar?
e. Modul seperti apa yang diharapkan dalam proses belajar
mengajar

khususnya

dalam

pembelajaran

Bahasa

Indonesia pada KD 3.1?

b) Kuesioner
Kuesioner dilibatkan oleh peneliti sebagai sumber perspektif
dalam mengubah item untuk memperbaiki keadaan. Peneliti
melibatkan survei dalam siklus persetujuan baik pakar, guru kelas V
SD, maupun terhadap siswa kelas V SD sebagai subjek oleh peneliti.
Petunjuk utamanya adalah tentang bahasa yang cocok untuk siswa
SD kelas atas, gambar diperuntukkan siswa SD kelas atas, materi
ajar yang sesuai untuk siswa SD kelas atas.
Tabel 3. 3. Kisi-Kisi Uji Validasi Untuk Pakar Dan Guru

No

Topik

Nomor Pertanyaan

1.

Komponen Isi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

a. Materi
b. Penugasan
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c. Lembar refleksi
d. Soal evaluasi
e. Kunci jawaban
2.

Komponen Kebahasaan

10, 11, 12

a. Bahasa
b. Kata
c. Kalimat
3.

Komponen Penyajian Materi

13, 14, 15, 16, 17

a. Pengantar materi
b. Uraian materi
c. Gambar
d. Inti sari
4.

Komponen Kegrafikan

18, 19, 20, 21, 22,

a. Judul

23, 24, 25

b. Halaman judul
c. Jenis huruf
d. Ukuran huruf
e. Warna sampul modul
f. Gambar sampul modul

Sehabis menata kisi- kisi, peneliti hendak menata instrumen polling
yang dipakai guna mensurvei item materi pembelajaran. Berikutnya
merupakan survei yang hendak diserahkan pada validator.
Tabel 3. 4. Instrumen kuesioner Uji Validasi Produk (Pakar/Dosen ahli dan guru)

A. Komponen Isi
No

Skor Penilaian

Indikator Penilaian

1
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3
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Deskripsi
5

Penilaian
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Materi
1.

pembelajaran

yang

disajikan pada modul sesuai
dengan kompetensi dasar.
Kesesuaian

2.

materi

pembelajaran dengan tujuan
pembelajaran

yang

harus

dicapai.
Penyajian konsep yang akurat
3.

berdasarkan

fakta

dan

kebenaran teori.
Materi
4.

yang

disajikan

berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari.
Penugasan mendorong peserta

5.

didik untuk aktif, berpikir
kritis, dan kreatif.
Lembar refleksi memudahkan

6.

peserta

didik

untuk

mengevaluasi

kegiatan

belajar.
Soal

evaluasi

peserta

mendorong

didik

untuk

mengembangkan kemampuan
7.

dan

keterampilan

dalam

menyelesaikan permasalahan
yang berkaitan dengan materi
pembelajaran.
Kejelasan
8.

evaluasi

instruksi
untuk

kemampuan

soal

mengukur

peserta

didik
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setelah

mengikuti

pembelajaran dengan modul.
Kunci

jawaban

peserta

9.

membantu

didik

dalam

mengoreksi jawaban dari soalsoal yang telah dikerjakan.
B. Komponen Kebahasaan
Bahasa yang digunakan dalam modul

10.

mudah dipahami oleh peserta didik
SD.

11.

12.

Pemilihan kata menggunakan kosakata
baku.
Ketepatan penggunaan kalimat yang
efektif dan efisien.

C. Komponen Penyajian Materi
13.

Pengantar materi disajikan dengan
bahasa yang komunikatif.
Penyajian materi pembelajaran bersifat

14.

interaktif

untuk

menekankan

kemandirian belajar bagi peserta didik.
15.

Pemaparan uraian materi disajikan
dengan singkat dan padat.
Gambar dan ilsutrasi yang disajikan

16.

relevan dengan topik yang sedang
dipelajari.

17.

Kelengkapan inti sari dari uraian
materi yang dipelajari.

D. Komponen Kegrafikan
18.
19.

Judul modul mewakili keseluruhan
materi yang akan dipelajari.
Judul modul menarik minat pembaca.
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20.
21.
22.
23.

24.

Halaman modul tertata dengan baik.
Pemilihan jenis huruf memudahkan
peserta didik saat membaca.
Pemilihan jenis huruf menarik.
Pemilihan ukuran font memudahkan
peserta didik saat membaca.
Warna sampul modul menarik minat
pembaca.
Gambar pada sampul memberikan

25.

gambaran mengenai materi yang akan
disampaikan pada modul.

Total Skor
Rata-rata Skor
Komentar umum dan saran perbaikan

Kesimpulan:
Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia materi Pokok Pikiran dalam Teks kelas V
SD dinyatakan :
5 = Sangat Layak digunakan tanpa revisi.
4 = Layak digunakan dengan revisi.
3 = Cukup layak digunakan dengan revisi.
2 = Kurang layak digunakan.
1 = Tidak Layak digunakan.
Kuesioner juga diberikan terhadap peserta didik untuk mengumpulkan
beberapa pendapat peserta didik mengenai modul bahasa indonesia materi pokok
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pikiran dalam teks lisan maupun tertulis. Berikut ini adalah kisi-kisi uji validasi
validitas produk oleh peserta didik kelas V sekolah dasar.
Tabel 3. 5. Kisi-Kisi Uji Validasi Produk (Peserta Didik)
No

Topik

No Pertanyaan

1.

Judul Modul

1

2

Desain halaman sampul

2

3

Daftar isi

3

4

Tujuan pembelajaran

4

5

Penggunaan Bahasa

5

6

Ukuran dan jenis tulisan

7

Langkah-langkah yang tertera

8

Uraian materi

9

Penugasan

12

10

Contoh, gambar, dan ilustrasi

13

11

Ketertarikan modul

14

12

Refleksi

15

13

Soal evaluasi

16

14

Kunci jawaban

17

6,7
8
9,10,11

Sehabis peneliti menata kisi-kisi, peneliti hendak menata instrumen angket
yang hendak dipakai guna melaksanakan evaluasi kepada produk materi
pembelajaran. Selanjutnya ini merupakan instrumen angket yang hendak diserahkan
pada partisipan ajar.

Tabel 3. 6. Instrumen Kuesioner Uji Validasi Produk (Peserta Didik)
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No

Aspek Yang Dinilai

Skor Penilaian
STS

1

Judul modul pembelajaran menarik minat 1

TS

S

SS

2

4

5

2

4

5

4

2

1

2

4

5

4

2

1

2

4

5

2

4

5

4

2

1

2

4

5

4

2

1

2

4

5

2

4

5

saya untuk membaca modul lebih lanjut
2

Desain sampul modul membuat saya tertarik 1
untuk membaca modul lebih lanjut

3

Saya merasa kesulitan menemukan topik 5
yang dicari sesuai halaman yang tertera di
daftar isi

4

Tujuan pembelajaran membantu saya untuk 1
mengetahui kemampuan yang harus saya
kuasai

5

Saya merasa kesulitan memahami Bahasa 5
yang digunakan dalam modul

6

Ukuran huruf yang digunakan pada modul 1
memudahkan saya saat membaca

7

Jenis huruf yang digunakan pada modul 1
memudahkan saya saat membaca

8

Saya merasa kesulitan mengikuti langkah- 5
langkah penggunakaan modul

9

Teks yang disajikan pada modul membantu 1
saya dalam memahami materi

10

Saya merasa kesulitan memahami materi 5
pembelajaran mengenai materi pokok pikiran
dalam teks

11

Saya memperoleh tambahan pengetahuan 1
setelah belajar dengan modul

12

Saya dapat mengembangkan kemampuan 1
berpikir melalui tugas yang diberikan pada
modul
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13

Modul dilengkapi contoh, gambar dan 1

2

4

5

4

2

1

2

4

5

2

4

5

2

4

5

ilustrasi yang memudahkan saya memahami
materi
14

Penyajian materi pembelajaran pada modul 5
membuat saya kurang semangat

15

Lembar refleksi memudahkan saya untuk 1
menjelaskan pengelaman yang saya dapat
selama belajar

16

Soal

evaluasi

membantu

saya

untuk 1

mengukur sejauh mana pemahaman saya
selama belajar modul
17

Kunci

jawaban membantu saya

untuk 1

menemukan jawaban dari soal yang diberikan
Total Skor
Rata-rata Skor

c. Tes
Tes dapat berupa soal, lembar kerja, atau yang dapat digunakan
untuk mengukur informasi, kemampuan dan kapasitas mata pelajaran ujian.
Jenis penyelidikan adalah berbagai keputusan. Selanjutnya adalah kisi-kisi
tes pretest yang akan diberikan kepada siswa.
Tabel 3. 7. Kisi-Kisi Tes Pretest

Kompetensi

Materi

Indikator

dasar
3.1 menentukan Pokok
pokok

Bentuk

Soal
Pikiran 3.1.1

pikiran dalam teks

PG

menjelaskan
pokok
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dalam teks lisan

dalam teks lisan

dn tertulis

dan tertulis
3.1.2

PG

menemukan
pokok

pikiran

dalam

sebuah

paragraf
3.1.3

membuat PG

pokok

ikiran

dalam

teks

tertulis

Sehabis menata kisi- kisi, peneliti hendak menata instrumen uji pretest yang
dipakai guna mengenali wawasan serta keahlian partisipan ajar saat sebelum
memakai produk materi pembelajaran yang hendak dibesarkan. Selanjutnya ini
merupakan instrumen uji pretest yang hendak diserahkan pada partisipan ajar.

Tabel 3. 8. Instrumen Tes Pretest

No

Soal

1

“Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak
dapat diartikan berpindah tempat / perubahan posisi sebagian atau seluruh
bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan
yang mengenaikan sebagian atau seluruh bagian tubuh nya”
Dari paragraph diatas bagaian mana yang merupakan pokok pikiran ?
a.

Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsanganyang
mengenai bagian tubuh

b. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat
c. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak
d. Makhluk hidup akan tetap hidup.
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2

Pada sebuah paragraf, kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf.
Paragraf tersebut di sebut dengan paragraf ?
a. Deduktif
b. Campuran
c. Induktif
d. Gabungan

3

Pada jenis paragraf campuran, letak kalimat utama terdapat pada ?
a.

Awal paragraf

b. Akhir paragraf
c. Tengah paragraf
d. Awal & akhir paragraf
4

Kegiatan gotong royong dalam masyarakat mampu mempererat dan
memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Kerjasama antar
masyarakat menjadi cikal bakal terbentuk nya rasa kesatuan dan persatuan.
Setiap pekerjaan yang berat dapat di lakukan dengan cara gotong royong.
Dengan gotong royong kerukunan hidup antar anggota masyarakat akan
semakin terjalin kuat.
Pikiran pokok diatas di tunjukan pada kalimat nomor …
a. Kesatu
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

5

Bacalah paragraf berikut
a. Belalang tidak memiliki tulang belakang
b. Makanan favorit belalang adalah rumput, daun, dan tanaman sereal
c. Belalang paling aktif pada siang hari, tetapi belalang juga makan pada
malam hari
d. Oleh sebab itu, belalang termasuk serangga evertebrata dan herbifora
Pikiran pokok diatas di tunjukan oleh angka ….
a. A
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b. B
c. C
d. D
6

Bacalah paragraf berikut
a. Belalang tidak memiliki tulang belakang
b. Makanan favorit belalang adalah rumput, daun, dan tanaman sereal
c. Belalang paling aktif pada siang hari, tetapi belalang juga makan
pada malam hari
d. Oleh sebab itu, belalang termasuk serangga evertebrata dan
herbifora
Pikiran pokok diatas di tunjukan oleh angka
a. A
b. B
c. C
d. D

7

Jika pada suatu paragraph, kalimat utamanya terletak diawal. Maka disebut
paragraph
a. Campuran
b. Deduktif
c. Inti
d. Induktif

8

Bali adalah nama pulau sekaligus nama provinsi di Indonesia. Pulau
tersebut terletak diantara pulau Lombok dan jawa. Bali memiliki
pemandangan yang eksotik dan mendapat julukan pulau dewata. Oleh
karena itu pulau dewata menjadi salah satu tempat wisata di Indonesia
bahkan di dunia.
Pokok pikiran terdapat pada kalimat…
a. 2
b. 4
c. 1
d. 3
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9

Bali adalah nama pulau sekaligus nama provinsi di Indonesia. Pulau
tersebut terletak diantara pulau Lombok dan jawa. Bali memiliki
pemandangan yang eksotik dan mendapat julukan pulau dewata. Oleh
karena itu pulau dewata menjadi salah satu tempat wisata di Indonesia
bahkan di dunia.
Yang bukan merupakan isi dari paragraf diatas adalah…
a. Pemandangan di pulau bali sangat eksotik
b. Pulau bali terletak di antara pulau jawa dan sumatera
c. Pulau bali adalah salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia
d. Pulau bali disebut pulau dewata

10

Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki sayap segitiga besar. Sayap
kupu-kupu bukanlah anggota badan yang dimodifikasi. Akan tetapi, sayap
kupu-kupu merupakan perluasan diri kutikula. Satu kepakan sayap kupukupu sama dengan beberapa ratus kioasan perdetik.
Kalimat utama paragraf diatas terdapat pada kalimat..
a. Kesatu
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat

Setelah membuat instrumen pretest, peneliti kemudian membuat membuat kisi-kisi
posttestt untuk mengetahui pengetahuan peserta didik setelah mempelajari pretest
Tabel 3. 9. Kisi - Kisi Tes Posttest

Kompetensi

Materi

Indicator

Bentuk

Dasar

Soal

Soal

3.1 menentukan pokok Pokok Pikiran

3.1.1

pikiran dalam teks lisan dalam teks

pokok pikiran dalam

dn tertulis

teks lisan dan tertulis
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3.1.2

menemukan PG

pokok pikiran dalam
sebuah paragraf
3.1.3 membuat pokok PG
ikiran

dalam

teks

tertulis

Sehabis menata kisi- kisi, peneliti hendak menata instrumen uji posttestt yang
dipakai guna mengenali wawasan partisipan ajar setelah memakai materi
pembelajaran yang dibesarkan. Selanjutnya ini merupakan instrumen uji posttestt
yang hendak diserahkan partisipan ajar
Tabel 3. 10. Instrumen Tes Postest

No

Soal

1

Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah
plastic tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastic tidak dapat didaur
ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem.
Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastic.

Ide pokok bacaan di atas adalah
a. membuang sampah sembarangan
b. dampak membuang sampah sembarangan
c. dampak membuang sampah plastic secara sembarangan
d. sampah plastic tidak dapat didaur ulang oleh alam
2

Banyak jalan yang dilewati kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang
lubang yang cukup besar ada di mana – mana. Aspal-aspal mulai rusak
karena tidak di rawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban
yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya
jalan.
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Ide pokok bacaan di atas adalah
a. akibat dari rusaknya jalan
b. penyebab kerusakan jalan
c. banyak jalan dilewati kendaraan
d. aspal jalan mulai rusak karena tak dirawat
3

Menjadi atau pengumpul prangko sudah dianggap kuno. Di tengah
kemajuan teknologi, banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan.
Ada hobi game online, fashion, beternak, dll. Mengumpulkan prangko dan
benda benda pos lainnya agaknya mulai dtinggalkan orang.
Ide pokok bacaan diatas adalah
a. hobi orang masa sekarang
b. anggapan filatelis itu kuno
c. banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan
d. jenis jeis hobi

4

Perayaan tahun baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan
sejumlah persoalan. Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya
sejumlah taman kota di Jakarta. Kerusakan taman ini seperti terlihat di
monas Jakarta. Hampir semua tanaman hias yang berada di area tersebut
rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung.
Ide pokok bacaan di atas adalah
a. perayaan tahun baru berlangsung meriah
b. masalah yang muncul setelah perayaan tahun aru
c. taman kota di Jakarta rusak
d. tanaman hias rusak diinjak-injak

5

Udara di bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari sebelumnya.
Dinginnya suhu udara di bogor mencapai 23 derajat. Data tingkat suhu
udara ini, terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan- jalan di kota
bogor.
a. Suhu di bogor mencapai 24 derajat
b. Keadaan dibogor
c. keadaan cuaca di bogor yang dingin
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d. informasi suhu dijalan – jalan kota bogor
6

Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan mahkuk hidup lain.
Pojon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industry. Salah
satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar.
Ide pokok bacaan diatas adalah
a. Manfaat pohon bagi kehidupan
b. Pohon sebagai penghasil udara segar
c. Pohon sebagai sumber makanan
d. Salah satu peran pohon

7

Memainkan alat music sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi
perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu,
diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetic dawai seperti pada
harpa.
Ide pokok bacaan di atas adalah
a. Teknik memainkan sasando
b. Memainkan sasando itu sulit
c. Memainkan sasando itu tidak sulit
d. Ciri-ciri music sasando

8

Pupuk organic adalah yang erasal dari sisa sisa makhluk hidup. Pupuk
tersebut berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat
dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa
tumbuhan misalnya tanaman orok-orok
Ide pokok bacaan di atas adalah
a. Pupuk dari kotoran hewan
b. Sisa sisa makhluk hidup
c. Pengertian pupuk organic
d. Kotoran manusia dapat dijadikan pupuk

9

Persahabatan anissa dan Fatima begitu dekat. Pemikiran dan hobi mereka
sangat cocok. Mereka sudah bersahabat sadari kecil. Hubungan keduanya
sangat erat seperti tidak dapat dipisahkan.
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Ide pokok bacaan di atas adalah
a. Persahabatan dua anak yang dekat
b. Bentuk persahabatan
c. Jenis persahabatan
d. Anisa dan Fatima tidak dapat dipisahkan
10

Kelestarian hutan suaka margasatwa nantu di Gorontalo semakin terancam
pasalnya, disana kini mulai penambang liar. Mereka mecari emas.
Penambang liar tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang.
Ide pokok bacaan di atas adalah
a. Terancamnya kelestarian hutan suaka mergasatwa nantu
b. Penambang liar di hutan suaka margasatwa nantu
c. Penyebab penambangan liar di hutan suaka margasatwa nantu
d. Mencegah penambangan liar di hutan suaka margasatwa nantu

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan bagian penting dari strategi logis,
karena dengan memecahnya, informasi tersebut dapat diberikan arti penting
dan mengandung makna yang berharga dalam menangani masalah
penelitian (Nazir, 2014: 304).
Pemeriksaan informasi menggambarkan strategi logis apa yang akan
digunakan oleh analis untuk memecah informasi yang telah dikumpulkan,
termasuk pemeriksa (Sanusi, 2014: 115). Berpikir kritis diakhiri dengan
prosedur pemeriksaan informasi yang sesuai dengan masalah yang
direnungkan. Adapun prosedurnya sebagaimana berikut:
1. Analisis Data Kualitatif
Analis data kualitatif adalah informasi yang menunjukkan sifat suatu
hal, baik dalam suatu kondisi interaksi, suatu peristiwa yang dinyatakan
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sebagai suatu penyelidikan (Widoyoko, 2012:21). Pemeriksaan
informasi subjektif dilakukan sebelum terjun ke lapangan dan setelah
selesai di lapangan. Informasi subjektif diperoleh analis dari rapat dan
polling. Pemeriksaan informasi pertemuan dilakukan pada guru kelas V
SD, khususnya SD Kanisius Kenalan, yang diteliti menggunakan
prosedur pencerahan subjektif. Informasi dipecah dan dipikirkan
sebagai alasan untuk meningkatkan dan mengetahui kepraktisan item
berikutnya.
2.

Analisis Data Kuantitatif
Informasi berbentuk angka dari juru banding oleh ahli. Informasi
yang dianalisis selaku dasar dari hasil evaluasi angket diganti jadi data
interval. Rasio evaluasi kepada materi pembelajaran yang dibesarkan
adalah sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik (2), dan
sangat kurang baik (1). Skor yang sudah didapat kemudian
dikonversikan menjadi data kualitatif skala lima dengan acuan menurut
Yudha (2020:58) sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Kategori Skor dalam Skala Likert

No

Skor

Kategori

1

5

Sangat Baik/Sangat Setuju

2

4

Baik/ Setuju

3

3

Cukup Baik/ Cukup Setuju

4

2

Kurang Baik/ Kurang Setuju

5

1

Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Setuju
Sumber : Sugiyono (2016:135)
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Tabel 3. 12. Kategori Skor dalam Skala Lima menurut Yudha (2020:58)

Rerata

Interval

Presentase

Kategori

X>4,2

81% - 100%

Sangat baik

3,4 – 4,2

61% - 80%

Baik

2,6 – 3,4

41% - 60%

Cukup baik

1,8 – 2,6

21% - 40%

Kurang baik

< 1,8

0% - 20%

skor

X > Xi + 1,80 Sbi
Xi + 0,60 SBi < X <
Xi + 0,80 SBi
Xi - 0,60 SBi < X <
Xi + 0,60 Sbi
Xi - 0,80 SBi < X <
Xi - 0,60 Sbi
X < Xi - 1,80 Sbi

Sangat krang
baik

Keterangan :
Rerata ideal (Xi)

:

1
2

(skor maksimal ideal + skor minimal

ideal)
Simpangan baku ideal (SBi)

:

1
6

(skor maksimal ideal + skor minimal

ideal)
X

: skor actual

Berdasarkan rumus konversi di atas perolehan data kualitatif dilakukan dengan
menerapkan rumus konversi sebagai berikut:
Diketahui:

Skor maksimal ideal

:5

Skor minimal ideal

:1

Rerata ideal (Xi)

: 2 (5 + 1) β

1

1

Simpangan baku ideal (SBi) : 6 (5 – 1) = 4
Ditanyakan :Skor kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat
kurang baik.
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Jawaban : Kategori sangat baik

= X > Xi + 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80.0,67)
= X>3 + (1,2)
= X> 4,2

Katogori baik

= Xi + 0,60SBi < X < Xi + 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80. 0,67)
= X > 3 + (1,2)
= X > 4,2

Kategori cukup baik

= Xi - 0,60SBi < X < Xi + 0,60 SBi
= 3 - (0,60.0,67) < X < 3 + (0,60.0,67)
= 3 – (0,40) < X < 3 + (0,40)
= 2,60 < X < 3,40

Kategori kurang baik

= Xi – 1,80SBi < X < Xi - 0,60 SBi
= 3 - (1,80.0,67) < X < 3 - (0,60.0,67)
= 3 – (1,2) < X < 3 - (0,40)
= 1,8 < X < 2,60
= X < Xi – 1,80SBi

Kategori sangat kurang baik

= X < 3 – (1,80.0,67)
= X < 3 – (1,2)
= X < 1,8
Mengingat estimasi 3.11, transformasi informasi kuantitatif menjadi
informasi subjektif pada skala lima. Konsekuensi dari estimasi skor untuk
setiap validasi yang dilakukan akan memperhatikan skor normal dari
pengamanan, kemudian pada saat itu akan diubah dari informasi kuantitatif
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di kelas tertentu seperti yang ditampilkan pada tabel pada lima skala ukuran
skor.
Tinjauan ini melibatkan tes sebagai strategi bermacam-macam
informasi. Tes yang digunakan adalah pretest dan posttest yang masingmasing terdiri dari 10 pertanyaan dengan berbagai pertanyaan keputusan.
Respon yang benar akan mendapatkan skor 10, sedangkan beberapa respon
yang tidak diterima akan mendapatkan skor 0. Selanjutnya adalah
persamaan skor pretest dan posttest.
Gambar 3. 3.Rumus Perhitungan Nilai Pretest dan Posttestt

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

skor yang diperoleh
× 100
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

Selanjutnya, perhitungan rata-rata pengujian diperoleh
dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan pada Gambar 3.4 di bawah
ini:
Gambar 3. 4.Rumus Perhitungan Rata-rata Nilai

𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =

∑nilaiseluruh peserta didik
∑𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘

Kemudian, rumus menghitung persentase peningkatan nilai pretest
dan posttestt menggunakan rumus yang ditunjukkan pada gambar 3.5
berikut ini
Gambar 3. 5. Rumus Persentase Peningkatan Nilai Pretest dan Posttestt

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑠𝑡
× 100%
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑡
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Hasil Penelitian Pengembangan
1.

Proses Pengembangan Produk
Bersumber pada tahapan- tahapan pengembangan yang
ditafsirkan pada bagian tadinya, hingga pengetesan pengembangan
materi bahasa Indonesia modul utama dalam bacaan untk peserta didik
kategori V SD terdiri dari 5 jenjang selaku berikut:

a. Analisis (analyze)
Peneliti mengenai pengembangan materi bahasa Indonesia
mengenai pandangan dalam bacaan peserta didik kategori V SD
diawali dengan cara menemukan pemikiran dasar secara akurat.
Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara.
Wawancara dengan guru kelas V SD Kanisius, Kenalan Borobudur
Magelang pada 29 Oktober 2021 di web/online melalui aplikasi
Whatsapp mengingat sekolah tersebut belum masuk dalam program
PPKM. Hasil pertemuan digunakan untuk memutuskan sistem
pembelajaran yang digunakan dalam contoh, dan ide-ide sehubungan
dengan perbaikan item. Selanjutnya ini hasil wawancara peneliti
dengan guru kategori V SD Kanisius Kenalan Borobudur Magelang.
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Tabel 4. 1. Hasil Wawancara pada Guru Kelas V SD

No

Topik pertanyaan

1

Cara Guru
mengajar

Pertanyaan
Bagaimana
mengajarkan

cara

Hasil Wawancara
Bapak/Ibu

materi

Bahasa

Indonesia khususnya pada KD 3.1 ?

Dengan mengajari
menulis dan literasi
Prosesnya

Bagaimana proses pembelajaran
Bahasa Indonesia kelas V dengan
menggunakan kurikulum 2013?

2

Proses belajar

dengan

memahami
menalar

dan
setiap

materi

Kesulitannya

mengajar

karena ada peserta
Apa saja kesulitan yang Bapak/Ibu

didik yang belum

alami ketika mengajar Bahasa

lancar

Indonesia KD 3.1 ?

jadi

membaca
menghambat

kegiatan
pembelajaran

3

Metode
Pembelajaran

Metode apa yang Bapak/Ibu
berikan dalam mengajarkan
pembelajaran Bahasa Indonesia?
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Apakah

pembelajaran

Bahasa Tidak hanya buku

Indonesia kelas V SD menggunakan paket,
hanya

menggunakan

paket?atau

menggunakan

terkadang

buku menggunakan
media video-video

pendukung lainnya?

pembelajaran yang
mendukung

Buku apa saja yang Bapak/Ibu LKS
gunakan sebagai media pendukung
pembelajaran ?

Menurut Bapak/Ibu apakah modul Ya.
4

Media/ Modul

pembelajaran

dapat

Untuk

membantu membantu peserta

proses pembelajaran ?

didik

memahami

materi
pembelajaran

Apakah

Bapak/Ibu

sudah Belum

menggunakan modul pembelajaran
sebagai media belajar?

Modul seperti apa yang diharapkan Yang memudahkan
dalam proses belajar mengajar peserta didik untuk
khususnya

dalam

pembelajaran memahami materi

Bahasa Indonesia pada KD 3.1?
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b.

Desain Produk (Design)

Dalam langkah ini peneliti menata produk materi pembelajaran
Bahasa Indonesia mengenai bagian pembuka, inti serta penutup.
Selanjutnya ini uraiannya:
1) Sampul Modul Bahasa Indonesia
Sampul modul Bahasa Indonesia utama dalam bacaan siswa
kategori V SD dengan aplikasi canva. Tipe catatan yang digunakan
adalah open sans dimensi 25pt serta open sans exstra bold dimensi 15pt
serta 45pt. Warna yang dipakai dalam pembuatan sampul terdiri dari
bermacam warna adalah merah muda, merah maroon, hijau, biru,
kuning, putih, hitam, ungu, orange, biru muda, coklat
2) Bagian Pembuka, Inti dan Penutup
Bagian materi ini terdiri dari kepala karangan, catatan isi, denah
data, catatan tujuan kompetensi, uji dini, kata pengantar atau kajian
modul, penjelasan modul, pengutusan, lembar refleksi, ikhtisar, uji
akhir serta kunci jawaban. Bagian materi ini terbuat dengan aplikasi
Canva. Bagian materi ini ditulis dengan tipe font kolektif (14pt 31pt),
open sans (25pt, 14pt,15pt, 21pt), open sans exstra bold (20pt, 16pt).
c.

Pengembangan (Development)
Pada langkah ini, peneliti meningkatkan isi dari dari bagian materi,
adalah pembuka, inti, serta penutup. Peneliti meningkatkan konsep
materi Bahasa Indonesia cocok dengan konsep yang sudah dicoba pada
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langkah mengonsep( design). Bagian yang dibesarkan terdiri dari bagian
pembuka, inti, serta penutup. Bagian dari pembuka terdiri dari kepala
karangan, catatan isi, denah data, catatan tujuan kompetensi, serta uji
dini. Bagian dari inti terdiri kata pengantar atau kajian modul,
penjelasan modul, pengutusan, lembar refleksi serta ikhtisar. Bagian
penutup terdiri dari uji akhir, kunci jawaban serta catatan rujukan.
Selanjutnya gambar serta uraiannya.
a) Halaman Judul ( Sampul Modul)
Laman ini berisikan hal kepala karangan materi,
lukisan animasi serta julukan peneliti. Selanjutnya ini adalah
lukisan laman kepala karangan( bungkus materi) pada materi
Bahasa Indonesia.

Gambar 4. 1. Halaman Judul (Sampul Modul)
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b. Daftar Isi
Laman ini berisikan poin bersama nomor dari halaman
supaya bisa mempermudah pembelajar dalam berlatih ataupun
mencari poin oleh pengguna. Selanjutnya adalah gambar dari
daftar isi modul Bahasa Indonesia.

Gambar 4. 2. Daftar Isi
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c. Peta Informasi/Petunjuk umum
Laman ini berisikan data yang menampilkan hubungan antara topiktopik dalam materi. Selanjutnya ini lukisan denah data atau petunjuk
umum.

Gambar 4. 3. Peta Informasi/Petunjuk Umum
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d. Daftar Tujuan Kompetensi
Laman ini muat kompetensi mendasar, indicator serta tujuan
pembelajaran. Tidak hanya itu, laman ini bisa menolong
pembelajar mengenali wawasan, tindakan, ataupun keahlian apa
yang bisa dipahami sehabis menuntaskan pelajaran. Selanjutnya ini
lukisan catatan tujuan komoetensi pada materi Bahasa Indonesia.

Gambar 4. 4. Daftar Tujuan Kompetensi
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e. Tes Awal
Laman ini berisikan pertanyaan yang dibagikan selaku Pretest yang
bermaksud mengecek apakah pembelajar memahami modul materi.
Selanjutnya adalah gambar dari tes awal pada modul Bahasa Indonesia:

Gambar 4. 5. Tes Awal
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f. Pendahuluan/ Tinjauan Umum Materi
Laman ini berisikan cerminan secara umum hal modul materi.
Selanjutnya lukisan kata pengantar atau kajian umum modul materi Bahasa
Indonesia::

Gambar 4. 6. Pendahuluan/ Tinjauan Umum Materi
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g. Uraian Materi
Laman ini muat uraian dengan cara mendetail mengenai
modul pembelajaran yang diinformasikan dalam materi. Selanjutnya
lukisan penjelasan modul pada materi Bahasa Indonesia::

Gambar 4. 7. uraian materi
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h.

Penugasan
Laman ini berisikan pertanyaan ataupun instruksi lain yang dipakai
dalam memeriksa keahlian pembelajaran sepanjang menjajaki materi
pembelajaran. Selanjutnya lukisan pengutusan materi Bahasa Indonesia:

Gambar 4. 8. Penugasan
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i. Lembar Refleksi
Laman ini muat asumsi partisipan ajar dalam menuntaskan
permasalahan ataupun permasalahan. Selanjutnya lukisan
lembar refleksi pada materi Bahasa Indonesia:
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Gambar 4. 9. Lembar Refleksi

j. Kunci jawaban
Laman ini muat balasan dari semua pertanyaan. Selanjutnya
lukisan kunci jawaban pada materi Bahasa Indonesia:

81

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4. 10. Gambar Kunci Jawaban

k. Daftar Pustaka
Laman ini muat semua pangkal berlatih yang dipakai
pengarang dalam memenuhi modul pembelajaran utama.
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Selanjutnya lukisan catatan rujukan pada materi Bahasa
Indonesia:

Gambar 4. 11. Gambar Daftar Pustaka

d.Pengimplementasian (implementation)
Pada langkah ini, peneliti melaksanakan percobaan pada 5
partisipan ajar. Percobaan dicoba dengan cara daring adalah pada
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bertepatan Desember 2021. Percobaan dilaksanakan dengan metode
membagikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia modul utama guna
peserta didik V SD lewat aplikasi whatshapp dengan cara daring sebab
hadapi keterbatasan dampak pandemic covid 19.
Langkah percobaan awal, peneliti membagikan uji awal pada
partisipan ajar lewat aplikasi whatshapp. Uji awal ini dicoba untuk
mengenali wawasan partisipan ajar perihal modul utama pikiran kelas
V SD.
Berikutnya, peneliti membagikan uji akhir guna mengenali
kenaikan keahlian partisipan ajar sehabis memperlajari materi
pembelajaran Bahasa Indonesia modul utama pikiran dalam bacaan
diperuntukkan peserta didik kategori V SD. Sehabis itu, peneliti
membagikan angket yang bermuatan asumsi partisipan ajar terpaut
materi pembelajaran modul utama pikiran dalam bacaan.
e.

Evaluasi (evaluation)
Pada langkah ini, peneliti sudah meningkatkan produk berupa
materi Bahasa indonesia modul utama pikiran dalam bacaan
diperuntukkan peserta didik kategori V SD. Sehabis itu, peneliti
melaksanakan peneliti produk pada ahli atau dosen pakar serta guru.
Hasil pengesahan dipakai guna mengenali kelayakan produk yang sudah
dikembangkan. Hasil pengesahan bisa diamati dalam uraian selanjutnya
ini:
1) Validasi Ahli
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Evaluasi produk yang dibesarkan oleh pangkal atau dosen pakar
serta guru kategori V SD. Pandangan yang ditaksir adalah bagian isi,
bagian kebahasaan, bagian penyajian modul, serta bagian kegrafikan.
Selanjutnya bagan hal rekapitulasi hasil pengesahan oleh ahli
atau dosen pakar serta guru.
Tabel 4. 2. Hasil Validasi oleh Pakar/ Dosen Ahli dan guru

Aspek yang dinilai

Penilai
Pakar

/

Dosen Guru

Ahli
Komponen Isi

4

4,5

Komponen Kebahasaan

4

3

Komponen Penyajian Materi

3,4

4,4

Komponen Kegrafikan

4,75

4,75

Total

16,15

16,65

Rerata

4,03

4,16

Kriteria

Baik

Baik

4.09

Rerata keseluruhan =
∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒓𝒂𝒕𝒂
∑𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

Baik

Kriteria Keseluruhan

Evaluasi produk oleh ahli atau dosen ahli merupakan salah satu
dosen yang membimbing Universitas Sanata Dharma. Keseluruhan angka
yang didapat dari hasil pengesahan oleh ahli atau dosen adalah 16,15
menciptakan rerata 4,03. Angka ini tercantum dalam patokan bagus ataupun
pantas dipakai. Sebaliknya oleh guru kategori 2 merupakan guru yang
membimbing di salah satu sekolah di Magelang. Keseluruhan angka yang
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didapat dari hasil pengesahan adalah 16,65 yang mempunyai patokan bagus
ataupun pantas dipakai. Dari hasil pengesahan 2 pakar itu, bisa disimpulkan
kalau produk telah bagus ataupun pantas dicoba membutuhkan perbaikan.
2) Revisi Produk
Bersumber pada hasil pengesahan oleh ahli atau dosen pakar, produk
telah pantas dipakai serta membutuhkan perbaikan. Sebaliknya dari hasil
pengesahan guru kategori V SD, produk telah pantas serta membutuhkan
perbaikan.
Selanjutnya ini hasil pengesahan dari para pakar hal bagian yang
butuh diperbaiki.
Tabel 4. 3. komentar validasi produk oleh para ahli
Aspek yang dinilai

Komentar

Validator 1
Penugasan

mendorong

peserta Perlu penugasan yang mendorong

didik untuk aktif, berpikir kritis dan peserta didik berpikir kritis
kreatif
Kejelasan instruksi soal evaluasi Lengkapi instruksi soal
untuk

mengukur

kemampuan

peserta didik setelah mengikuti
pembelajaran dengan modul
Penyajian
bersifat

materi

pembelajaran Sajikan materi secara interaktif

interaktif

untuk

menekankan kemandirian belajar
bagi peserta didik
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Gambar dan ilustrasi yang disajikan Sesuaikan ilustrasi dengan topik
relevan dengan topik yang sedang
dipelajari
Kelengkapan inti sari dari uraian Lengkapi rangkuman
materi yang dipelajari
Validator 2

Judul modul mewakili keseluruhan Judul bacaan sebaiknya dibuat rata
materi

kanan kiri

Lembar

refleksi

memudahkan Untuk

refleksi

sebaiknnya

peserta didik untuk mengevaluasi mendorong anak untuk membuat
kegiatan belajar

cerita

Dari pendapat di atas, peneliti menginovasi item yang sepatutnya nampak
pada gambar selanjutnya:
a) Penugasan yang mendorong siswa berpikir kritis
Analis

meningkatkan

kewajiban

dengan

memohon

siswa

menggambarkan pengalaman mereka sepanjang waktu- waktu spesial
contoh sepanjang liburan sehabis itu peserta didik dimohon melacak
pandangan dasaratau prinsip pandangan.
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Gambar 4. 12. Penugasan yang mendorong siswa bepikir kritis
sebelum direvisi

Gambar 4. 13. Penugasan yang mendorong siswa bepikir kritis sesudah
direvisi
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b) Lengkapi ilustrasi gambar
Peneliti mengganti rancangan lukisan terdapat laman 1 dengan membiasakan
poin pustaka. Ilustrasinya pada materi yang tadinya gambar tersebut tidak
sesuai dengan topik

.
Gambar 4. 14. Ilustrasi gambar sebelum direvisi

Gambar 4. 15. Ilustrasi gambar sesudah direvisi
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2. Judul bacaan sebaiknya dibuat rata kanan kiri
Peneliti mengubah tatanan tulisan yang kurang pas pada judu cerita

Gambar 4. 16 Judul bacaan sebelum direvisi
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Gambar 4. 17 Judul bacaan sesudah direvisi

3. Untuk refleksi sebaiknnya mendorong anak untuk membuat cerita
Peneliti menambahkan kalimat pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk
membuat cerita selama mengikuti pelajaran

Gambar 4. 18 refleksi sebelum direvisi
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Gambar 4. 19 refleksi sesudah direvisi

1) Hasil uji coba pada peserta didik
Pada langkah ini peneliti membagikan pretest serta posttest.
Pretest adalah uji

dasar kepada pembelajaran yang diserahkan pada

peserta didik kategori V SD saat sebelum memakai materi yang hendak
dibuktikan.

Sebaliknya

posttest

diserahkan

kepada

ketuntasan

pembelajaran lewat materi yang terbuat dalam pembelajaran. Uji dipakai
guna mengukur kelayakan item. Peneliti pula membagikan angket pada
peserta didik guna memastikan mutu produk. Peneliti memusatkan
percobaan pada peserta didik kategori V SD..

Tabel 4. 4. Nilai Pretest

No

Nama

Jumlah

Jumlah

Total

Jawaban

Jawaban

Skor

Benar

Salah

Nilai

1.

Rado

5

5

5

50

2.

Angel

7

3

7

70

3.

Love

8

2

8

80

4.

Gita

7

3

7

70

5.

Jonas

6

4

6

60

Rerata

66

Bersumber pada bagan 4. 4 hal angka partisipan ajar dikala pretest, bisa
dikenal ada 1 anak menanggapi 5 pertanyaan dengan betul, 2 anak
menanggapi 7 pertanyaan dengan betul, 1 anak menanggapi 8 pertanyaan
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dengan betul serta 1 anak menanggapi 6 pertanyaan dengan betul. Angka
terendah pretest sudah dicoba merupakan 6. Sebaliknya angka paling tinggi
pretest yang sudah dicoba merupakan 8. Rerata angka pretest dengan cara
totalitas merupakan 66. Sehabis melaksanakan pretest peneliti pula
melaksanakan posttest guna mencoba keahlian partisipan ajar. Selanjutnya
ini uraian angka posttest.
Tabel 4. 5. Nilai Posttestt

No Nama

Jumlah

Jumlah

Total

Jawaban

Jawaban

Skor

Benar

Salah

Nilai

1.

Rado

10

0

10

100

2.

Angel

9

1

9

90

3.

Love

10

0

10

100

4.

Gita

7

3

7

70

5.

Jonas

8

2

8

80

Rerata

88

Bersumber pada bagan 4.5 bisa dikenal kalau ada 2 anak menanggapi 10
pertanyaan dengan betul, 1 anak menanggapi 9 pertanyaan dengan betul, 1
anak menanggapi 7 pertanyaan dengan betul serta 1 anak menanggapi 8
pertanyaan dengan betul. Angka terendah posttestt yang sudah dicoba
merupakan 7. Sebaliknya angka paling tinggi posttestt yang sudah dicoba
merupakan 10. Rerata angka posttestt dengan cara totalitas merupakan 88.
Sehabis memperoleh angka pretest serta posttestt, peneliti melaksanakan
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rekapitulasi guna mencari beda serta kenaikan antara hasil pretest serta
posttestt.
Berikut ini tabel penjelasannya.

Tabel 4. 6. Rekapitulasi Hasil Pretest dan Posttestt

No

Nama

Nilai Tes Awal

Nilai Tes Akhir

Peningkatan
Selisih

%

1.

Rado

50

100

50

100

2.

Angel

70

90

20

28

3.

Love

80

100

20

25

4.

Gita

70

70

00

0

5.

Jonas

60

80

20

33

Rerata

66

88

22

33,3

Secara umum peningkatan rerata skor tes awal ke tes akhir dapat dilihat pada
gambar di bawah ini
100
90
80
70
60
50

Pretest

40

Posttest

30
20
10
0
Peningkatan

94

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4. 20. Diagram Peningkatan Nilai Pretest Dan Posttestt

Presentase peningkatan =
=

88−66
66

̅ test akhir− 𝑋̅ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
𝑋
𝑋̅ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙

× 100

× 100

22

= 66 × 100
= 33,3 %
Bersumber pada angka yang didapat partisipan ajar dikala pretest serta
posttestt membuktikan kalau ada kenaikan. Rerata angka pretest dengan
cara totalitas merupakan 66. Sebaliknya rerata angka posttestt dengan cara
totalitas merupakan 88. Beda antara lain pretest serta posttestt merupakan
22. Sehabis menemukan angka rerata uji, peneliti kemudian membagi
presentase kenaikan angka pretest serta posttestt. Tidak hanya melakukan
pretest serta posttestt, partisipan ajar pula membagikan evaluasi hal materi
Bahasa Indonesia aplikasi whatshapp dengan cara daring. Selanjutnya hasil
penilain produk oleh partisipan ajar.
Tabel 4. 7. Hasil Penilaian Produk Oleh Peserta Didik

No
1

Daftar Pertanyaan
Judul

modul Rado

pembelajaran
minat

Jawaban

saya

menarik Angel
untuk Love

: Sangat Setuju
: Setuju
: Sangat Setuju

membaca modul lebih Gita

: Setuju

lanjut

: Setuju

Jonas
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2

3

Desain Sampul modul Rado

: Setuju

membuat saya tertarik Angel

: Setuju

untuk membaca modul Love

: Sangat Setuju

lebih lanjut

Gita

: Sangat Setuju

Jonas

: Setuju

Saya merasa kesulitan Rado

: Setuju

menemukan topik yang Angel

: Sangat Tidak Setuju

dicari

: Setuju

sesuai

halaman Love

yang tertera di daftar isi

4

5

6

7

Gita

: Sangat Tidak Setuju

Jonas

: Sangat Tidak Setuju

Tujuan

pembelajaran Rado

: Sangat Setuju

membantu

saya

: Setuju

untuk Angel

mengetahui kemampuan Love

: Sangat Setuju

yang harus saya kuasai

Gita

: Setuju

Jonas

: Sangat Setuju

Saya merasa kesulitan Rado

: Tidak Setuju

memahami bahasa yang Angel

: Sangat Tidak Setuju

digunakan dalam modul Love

: Tidak Setuju

pembelajaran

Gita

: Tidak Setuju

Jonas

: Tidak Setuju

Huruf yang digunakan Rado

: Sangat Setuju

pada modul memudahkan Angel

: Setuju

saya saat membaca

Love

: Sangat Setuju

Gita

: Setuju

Jonas

: Setuju

Jenis

huruf

yang Rado

: Sangat Setuju

digunakan pada modul Angel

: Setuju

memudahkan saya saat Love

: Sangat Setuju

membaca

Gita

: Setuju

Jonas

: Sangat Setuju
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8

Saya merasa kesulitan Rado

:Tidak Setuju

mengikuti

: Tidak Setuju

langkah Angel

langkah

penggunakan Love

modul

9

10

Jonas

: Tidak Setuju

modul membantu saya Angel

: sangat Setuju

dalam memahami materi Love

: Sangat Setuju

pelajaran

Gita

: Setuju

Jonas

: Setuju

Saya merasa kesulitan Rado

: Tidak Setuju

memahami

: Tidak Setuju

materi Angel
mengenai Love

pokok

pikiran Gita

dalam teks

Jonas

: Tidak Setuju
: Tidak Setuju
: Tidak Setuju

Saya memperoleh oleh Rado

: Sangat Setuju

tambahan

: Setuju

pengetahuan Angel

setalah belajar dengan Love

: Sangat Setuju

modul

Gita

: Sangat Setuju

Jonas

: Sangat Setuju

dapat Rado

: Sangat Setuju

Saya
mengembangkan
kemampuan
melalui

tugas

Angel
berpikir Love
yang Gita

diberikan pada modul

13

: Tidak Setuju

: Sangat Setuju

materi

12

Gita

Teks yang disajikan pada Rado

pembelajaran

11

: Tidak Setuju

: Setuju
: Sangat Setuju
: Setuju

Jonas

: Sangat Setuju

Modul dilengkap contoh, Rado

: Sangat Setuju

gambar

: Sangat Setuju

yang Angel
Love
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memudahkan

saya Gita

memahami materi

14

Penyajian

Jonas

materi Rado

membuat

: Tidak Setuju

saya

merasa Love

Lembar

Gita

: Tidak Setuju

Jonas

: Tidak Setuju

refleksi Rado

: Sangat Setuju

memudahkan saya untuk Angel

: Setuju

menjelaskan pengalaman Love

: Sangat Setuju

yang

: Setuju

saya

dapatkan Gita
Jonas

: Setuju

Soal evaluasi membantu Rado

:Sangat Setuju

saya

: Sangat Setuju

untuk

mengukur Angel

sejauh mana pemahaman Love

:Setuju

saya

: Setuju

belajar Gita

menggunakan modul

17

: Tidak Setuju
: Sangat Tidak Setuju

selama belajar

16

: Setuju

pembelajaran pada modul Angel

kurang bersemangat

15

: Sangat Setuju

Kunci

Jonas

jawaban Rado

membantu

saya

untuk Angel

: Setuju

: Sangat Setuju
: Setuju

menemukan jawaban dari Love

: Setuju

soal

: Sangat Setuju

modul

yang

diberikan Gita
Jonas

: Setuju

Tabel 4. 8. Rekapitulasi Hasil Penilaian Produk Oleh Peserta Didik
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No

Nama

Total Skor Penilaian

Rerata

1

Rado

73

4,29

2

Angel

58

3,41

3

Love

70

4,11

4

Gita

57

3,35

5

Jonas

57

3,35

Total Keseluruhan

18,51

Rerata

3,70

Kriteria

Baik

B. Pembahasan
1.

Prosedur Pengembangan Produk
Penelitian pengembangan materi bahasa indonesia modul utama

pikiran dalam bacaan diperuntukkan peserta didik kategori V SD dilandasi
pada kompetensi bawah no 3. 1 yang bersuara“ menentukan pokok pikiran
dalam teks lisan maupun tertulis”.
Peneliti memakai tipe peneliti R&D. Tipe bentuk yang dipakai
adalah bentuk ADDIE. Langkah penelitian ini terdiri dari kombinasi dari
aktivitas menganalisa (Analysis), mengonsep (design), meningkatkan(
development), menerapkan( implementattion) serta menilai( evaluation).
Pada langkah awal, peneliti melaksanakan tanya jawab dengan salah
satu guru kategori V SD Kanisisus Kenalan dengan cara online lewat
aplikasi whatshaap. Sehabis itu hasil tanya jawab dengan guru kategori V
SD dianalisis. Dari hasil tanya jawab peneliti mendapatkan data kalau guru
hadapi kekurangan dalam mengarahkan pembelajaran. Minimnya pangkal
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berlatih yang dipakai dalam cara siswa membimbing. Guru sedang
membimbing memakai buku paket, belum terdapat materi dalam cara
membimbing alhasil pangkal berlatih kurang, guru hadapi kesusahan dalam
mengarahkan pokok pikiran dalam bacaan. Oleh sebab itu, guru
membutuhkan pedoman. Guru hadapi kesusahan dalam membimbing,
misalnya gimana metode menciptakan ataupun memastikan pikiran utama
dalam bacaan. Peneliti juga memohon opini hal alat pembelajaran berbentuk
materi bahasa indonesia pada modul pokok pikiran dalam bacaan pada guru
kategori V SD. Bagi guru, pembelajaran bahasa indonesia pada modul
pokok pikiran dalam bacaan materi pembelajaran adalah pangkal berlatih
yang dilengkai oleh modul serta berkas pertanyaan alhasil bisa menolong
siswa atau guru dalam cara pembelajaran. Perihal yang dicoba di atas adalah
salah satu langkah dini pada bentuk ADDIE, adalah menganalisa( Analysis).
Pada langkah kedua, peneliti membuat konsep materi yang
bersumber pada permasalahan yang sudah dianalisis. Peneliti membuat
lapisan materi mulai dari cover, bagian pembuka, isi materi dan bagian
penutup. Peneliti mencari aplikasi canva yang dipakai guna membuat materi
perihal yang dicoba diatas adalah langkah ke 2 pada bentuk ADDIE adalah
mengonsep( design).
Pada langkah ketiga, peneliti meningkatkan produk bersumber pada
konsep yang sudah terbuat. Peneliti mencari pangkal modul dari novel,
harian, serta film, peneliti pula mengakulasi lukisan, memilah warna yang
sesuai serta menarik, peneliti membuat sebagian ketentuan penggunakan
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materi, serta membuat soal- soal. Peneliti membuat materi memakai canva.
Sehabis

menuntaskan

pembuatan

produkk,

peneliti

melaksanakan

pengesahan produk oleh ahli atau pakar serta guru kategori V SD. Hasil dari
pengesahan produk dipakai guna membenarkan bagian materi yang sedang
krang pas. Perihal yang dicoba itu adalah langkah ke 3 moel ADDIE adalah
meningkatkan( develompment).

Pada langkah ke 4, peneliti melaksanakan percobaan coba partisipan
ajar kategori V SD sebesar 5 orang. Percobaan dilakukan dengan cara daring
sebab suasana pandemi yang tidak membolehkan. Walaupun sekolah itu
telah buka tetapi metode membimbing bergantian per dusun, sering- kali
sekolah membimbing di kapel, di dusun duren sawit, di dusun kerug, di
dusun plengan, karna sedang pandemi cara berlatih lama, alhasil diijinkan
melaksanakan alidasi dengan cara online melalui aplikasi whatshapp. Pada
langkah ini terdiri dari sebagian aktivitas. Aktivitas itu mencakup
pengerjaan pretest, pemberian materi nahasa indonesia, serta pengerjaan
posttestt. Uji awal wajib digarap oleh partisipan ajar sepanjang 3 hari.
Aktivitas selanjutanya adalah peneliti membagikan materi bahasa indonsia
dalam wujud PDF. Dalam mengantarkan materi ini peneliti bertugas serupa
dengan orang tua guna melaksanakan pendamingan pada partisipan ajar.
Partisipan ajar diserahkan durasi guna menekuni materi dala durasi 5 hari.
Sehabis itu peneliti membagikan possttest guna mengenali keahlian
partisipan ajar sehabis menekuni materi bahasa indonesia modul pokok
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pikiran dalam bacaan perkataan ataupun tercatat, sehabis itu, peneliti
membagikan uji akhir. Perihal yang dicoba itu adalah langkah ketiga pada
bentuk ADDIE adalah menerapkan( implementatiton).
Pada langkah ke 5, peneliti melaksanakan rekapitulasi hasil
pengesahan oleh ahli atau pakar dosen serta guru kategori V SD. Pada
langkah ini, peneliti pula melaksanakan penilaian formatif serta sumatif.
Penilaian formatif dicoba dengan metode membagikan pretest pada
partisipan ajar. Sebaliknya penilaian sumatif dicoba dengan metode
membagikan uji akhir( posttestt) pada partisipan ajar. Kedua uji ini
diserahkan melaui aplikasi whatshaap berjumlah 10 pertanyaan dengan tipe
pertanyaan opsi dobel. Tahap berikutnya adalah peneliti merakapitulasi
hasil dari uji awal( pretest) serta akhir( posttest). Peneliti pula memandang
hasil rekapitulasi apakah terdapat kenaikan antara angka uji awal( pretest)
serta uji kahir( posttest). perihal yang dicoba itu adalah langkah ke 5 bentuk
ADDIE adalah menilai( evaluation).
Materi yang dibesarkan wajib mempunyai karakter yang dibutuhkan
selaku modul supaya materi sanggup tingkatkan dorongan berlatih peserta
didik. Materi bisa dibilang selaku alat pembalajaran yang bagus dan bisa
menarik atensi berlatih peserta didik, bila ada karakter selaku selanjutnya(
Depdiknas, 2008: 3)
a) Self Intruction
siswa berlatih dengan cara mandiri serta tidak terkait kepada pihak lain.
Guna penuhi kepribadian self Intruction, hingga dalam materi wajib:
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1. Bermuatan tujuan pembelajaran yang diformulasikan dengan nyata.
2. Modul pembelajaran dikemas dalam unit- unit yang khusus.
3. Sediakan ilustrasi serta coretan yang medukung kejelasan
pemaparan modul pembelajaran
4. Menampilakan soal- soal bimbingan, kewajiban, serta semacam
yang membolehkan peserta didik membagikan respond mengukur
tingkatan penguasaannya.
5. Kontekstual adalah materi- materi yang dihidangkan terpaut dengan
atmosfer ataupun kondisi kewajiban serta area penggunaannya.
b) Self Contained
Materi dibilang self contained bila modul pembelajaran yang
diperlukan terdapat dalam materi( Depdiknas, 2008: 4). Tujuan dari self
contained adalah membagikan peluang bagi peserta didik guna
menekuni modul pembelajaran dengan cara tuntas, sebab modul dalam
pembelajaran sudah dikemas ke dalam satu wujud kesatuan yang utuh.
c) Stand Alone
Stand Alone adalah karakter materi yang tidak terkait pada materi
pengajaran. Tanpa memakai materi didik atau alat, peserta didik bisa
menekuni serta melakukan kewajiban yang terdapat dalam materi
pembelajaran.
d) Adaptif
Materi sabaiknya mempunyai energi menyesuaikan diri yang besar
kepada kemajuan ilmu serta teknologi( Depdiknas, 2008: 4). Materi
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dibilang adaptif apabila bisa membiasakan kepada kemajuan ilmu
wawasan serta teknologi. Tidak hanya itu, materi bisa dipakai
diberbagai fitur perangkat keras (hardware).

e) User Friendly
Materi yang bagus penuhi kaidah user friendly ataupun berkawan
dengan penggunanya( Depdiknas, 2008: 4). Tiap intruksi serta paparan
data yang tampak bertabiat menolong serta berkawan dengan
penggunanya, tercantum keringanan pengguna dalam merespon serta
mengakses cocok dengan kemauan. Pemakaian bahasa yang simpel,
gampang dipahami, dan memakai sebutan yang biasa yang dipakai
adalah salah satu wujud dari user friendly.
Hingga disimpulkan bahwasanya pembelajaran memakai materi
adalah bentuk pembelajaran diri sendiri, tidak terkait kepada orang lain.
Materi mempunyai energi adaptif yang besar kepada kemajuan ilmu
wawasan serta teknologi, dibilang adaptif sebab bisa melaksanakan
adaptasi dengan kilat serta fleksibel kepada kemajuan ilmu wawasan
serta teknologi.
Tujuan dari suatu materi pembelajaran, bagi opini dari Nasution(
2010: 205) mengemukakan tujuan dari pengajaran lewat materi terdapat
sebagian tujuan adalah selaku berikut:
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a. Awal merupakan bisa membuka peluang bagi peserta didik
berlatih yang mana disesuaikan dengan kecekatan berlatih
tiap-tiap peserta didik.
b. Kedua merupakan pengajaran materi pula membagikan
peluang bagi peserta didik bisa berlatih disesuaikan dengan
metode mereka sendiri.
Bagi Depdiknas( 2008), mengemukakan bahwasanya
tujuan pembelajaran materi merupakan selaku selanjutnya:
a. Memperjelas serta memudahkan penyajian pesannya agar
tidak sangat bertabiat lisan.
b. Menanggulangi keterbatasan durasi, ruang, serta energi
indera, bagus peserta didik ataupun guru.
c. Supaya bisa dipakai dengan cara pas serta bermacammacam, semacam meningkatkan dorongan serta antusiasme
peserta didik dikala berlatih.
d. Meningkatkan keahlian dalam berhubungan langsung
dengan area serta pangkal berlatih yang lain yang
membolehkan peserta didik bisa berlatih dengan cara
mandiri disesuaikan dengan keahlian serta minatnya.
Membolehkan peserta didik bisa mengukur ataupun menilai
hasil belajarnya sendiri.
Sebaliknya bagi Prastowo( 2010: 108) melaporkan
bahwasanya, tujuan materi pembelajaran antara lain:
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a. Supaya peserta didik bisa berlatih dengan cara mandiri tanpa
ataupun dengan edukasi pengajar.
b. Supaya kedudukan guru tidak sangat berkuasa serta absolut
dalam aktivitas pembelajaran.
c. Melatih kujujuran peserta didik.
d. Mengakomodasikan bermacam tingkatan serta kecekatan
berlatih peserta didik.
e. Supaya sanggup mengukur sendiri tingkatan kemampuan
modul yang sudah dipelajari.
Bersumber pada penjelasan diatas, hingga bisa disimpulkan
bahwasanya tujuan modul pembelajaran merupakan supaya peserta
didik lebih lapang dalam berlatih meski tidak dilingkungan sekolah
serta dengan ataupun tanpa didampingi oleh guru dan dapat mendorong
peserta didik lebih bergairah dalam berlatih dengan menyuguhkan
materi yang sesuai dengan atensi serta keahlian siswa.
2.

Kualitas produk
Materi ini sudah divalidasi oleh 2 validator, adalah ahli atau dosen
pakar serta guru kategori V SD. Pandangan yang ditaksir adalah
kompenen isi, bagian kebahasaan, kompenen penyajian modul serta
bagian kegrafikan. Peneliti memohon dorongan pada bapak Rusmawan
selaku validator oleh ahli atau dosen pakar dari uniersitas sanata
dharma. Tidak hanya itu, peneliti pula memohon dorongan pada Ibu
Ratih selaku validator oleh guru kategori V SD. Hasil pengesahan oleh
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ahli atau dosen pakar mendapatkan angka 16, 15 alhasil menghasilkan
rerata 4,03 yang berarti mempunyai patokan bagus ataupun pantas
dipakai. Sebaliknya hasil pengesahan oleh guru kategori V SD 16, 65
yang menciptakan rerata 4, 16 yang mempunyai patokan bagus atau
pantas diguanakan. Dari hasil pengesahan totalitas didapatkan rerata
4,09 alhasil bisa disimpulkan kalau produk telah bagus ataupun pantas
dicoba tetapi sedang membutuhkan perbaikan.
Bersumber pada hasil uji awal( pretest) rerata yang diperoleh adalah
66 sebaliknya uji akhir( posttestt) rerata yang diperoleh merupakan 88.
dari kedua hasil aktivitas itu, peneliti memandang terdapatnya kenaikan
dari angka rerata totalitas 66 ke 88. hadil uji awal( pretest) serta uji
akhir( posttest) hadapi ekskalasi berjumalah 33,3%.
Bersumber pada hasil evaluasi produk oleh perserta ajar, materi
pembelajaran mempunyai kepala karangan serta konsep sampul yang
menarik atensi berlatih peserta didik. Partisipan ajar juga tidak merasa
kesusahan dalam menciptakan poin yang dicari sebab telah seseuai
dengan laman yang tercetak. Partisipan ajar tidak merasa kepayahan
dalam menekuni bahasa yang dipakai dalam materi pembelajaran.
Berikutnya materi mempunyai dimensi serta tipe graf yang bisa
mempermudah partisipan ajar dikala membaca. Bacaan yang
dihidangkan pada materi menolong partisipan ajar dalam menguasai
pembelajaran, tidak hanya itu partisipan ajar tidak merasa kesusahan
menguasai modul pembelajaran hal modul utama benak dalam bacaan.
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Setelah itu, materi menolong peserta didik kategori V SD guna
mendapatkan bonus wawasan. Kewajiban yang diserahkan dalam
materi dapat menolong peserta didik dalam tingkatkan kapasitas
berfikir. Materi telah dilengkapi oleh lukisan, ilustrasi dan coretan
kemudian peserta didik kategori V SD gampang dalam serta
bersemangat dalam berlatih. Pertanyaan penilaian menolong partisipan
ajar guna mengukur penahanan peserta didik kategori V SD sepanjang
berlatih memakai materi. Kunci jawaban menolong partisipan ajar
memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diserahkan pada materi.
Oleh sebab itu, hasil evaluasi materi bahasa indonesia modul pokok
pikiran dalam bacaan perkataan ataupun tercatat bagi peserta didik
kategori V SD keseluruhan semua nilai merupakan 18,51 alhasil
menciptakan rerata 3,7. angka ini tercantum produk mempunyai
patokan lumayan bagus serta pantas dipakai.
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BAB V
PENUTUP
Bab penutup hendak menguraikan hal kesimpulan, keterbatasan peneliti
serta anjuran. Pada bagian kesimpulan hendak dipaparkan hasil peneliti
bermuatan kekuragan sepanjang penerapan peneliti. Anjuran bermuatan
masukan peneliti guna penelitian berikutnya.
A. Kesimpulan
Bersumber pada kemajuan peneliti pengembangan dan ulasan dalam
peneliti materi pembelajaran bahsa Indonesia modul pokok pikiran dalam
bacaan bagi peserta didik kategori V SD bisa disimpulkan selaku berikut:
1. Pengembangan materi Bahasa Indonesia modul pokok pikiran dalam
bacaan bagi peserta didik kategori V SD memakai metode penelitian
Research and Development(R&D). Tipe bentuk yang dipakai adalah
bentuk ADDIE. Langkah peneliti ini terdiri dari aktivitas menganalisa(
Analysis),

mengonsep(

Design),

meningkatkan(

development),

mengimplemenasi( implementation), serta menilai( evaluation). Langkah
menganalisa, adalah melaksanakan aktivitas tanya jawab pada guru
kategori V SD Kanisius Ikhwan Borobudur Magelang guna menciptakan
analisa keinginan. Langkah mengonsep, adalah melaksanakan aktivitas
pemograman bagian pembuka, isi serta penutup pada materi
pembelajaran Bahasa Indonesia. Langkah meningkatkan, adalah
aktivitas meningkatkan produk yang peneliti rancang. Langkah
mengimplementasi, adalah melaksanakan aktivitas penilaian formatif
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serta merekapitulasi hasil pretest serta posttest. Langkah menilai adalah
aktivitas formatif merekapitulasi hasil pretest serta posttestt
2. Bersumber pada hasil pengesahan oleh ahli atau pakar serta guru
menemukan angka 4, 09 alhasil bisa disimpulkan kalau materi Bahasa
Indonesia modul pokok pikiran dalam bacaan perkataan ataupun tercatat
bagi partisipan ajar kategori V SD mempunyai kualitas yang amat bagus
atau pantas dicoba. Tidak hanya itu, materi ini telah memuat tujuan
berdasarkan Depdiknas( 2008), mengemukakan bahwasanya tujuan
pembelajaran materi merupakan selaku berikut:
a. Memperjelas serta memudahkan penyajian pesannya agar tidak
sangat bersifat lisan.
b. Menanggulangi keterbatasan durasi, ruang, serta energi indera, bagus
peserta didik ataupun guru.
c. Supaya bisa dipakai dengan cara pas serta bermacam- macam,
semacam meningkatkan dorongan serta antusiasme peserta didik
dikala berlatih.
d. Meningkatkan keahlian dalam berhubungan langsung dengan area
serta pangkal berlatih yang lain yang membolehkan peserta didik bisa
berlatih dengan cara mandiri cocok dengan keahlian serta minatnya.
Membolehkan peserta didik bisa mengukur ataupun menilai hasil
belajarnya sendiri.
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e. Materi ini pula telah muat 5 karakteristik ( Depdiknas, 2008: 3) adalah
self instructional, self contained, stand alone, adaptif serta user
friendly.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian pengembangan ini mempunyai keterbatasan adalah
peneliti tidak bisa melaksanakan percobaan dengan cara langsung kepada
peserta didik ataupun dengan cara langsung ke sekolah sebab sedang PSBB
yang mewajibkan partisipan ajar berlatih dari rumah, ada pula seringkali
partisipan ajar berlatih dengan cara bergantian perdesa. Peneliti hanya bisa
melakukan pengesahan berbentuk evaluasi memakai angket guna
memperoleh hasil serta opini dari peserta didik serta guru kepada produk
modul utama tema kelas V SD. Pengesahan produk mengaitkan 1 dosen
serta 1 guru dan rubrik evaluasi pada materi Bahasa Indonesia modul utama
tema dalam bacaan diperuntukkan kategori V SD butuh diperbaiki.
C. Saran
1. Percobaan pada partisipan ajar dicoba dengan cara langsung supaya bisa
memandang daya guna prosduk dengan cara jelas bagus saat sebelum
serta setelah memakai produk.
2. Percobaan hendaknya dicoba lebih dari satu sekolah.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Guru Kelas V Sekolah Dasar Kanisius
Kenalan Borobudur Magelang
No

Topik pertanyaan
1. Cara guru mengajar

Pertanyaan
Bagaimana
mengajarkan

Hasil Wawancara
cara

Bapak/Ibu Dengan

materi

mengajari

Bahasa menulis dan literasi

Indonesia khususnya pada KD
3.1 ?
2. Proses
mengajar

belajar a.Bagaimana

proses Prosesnya

dengan

pembelajaran Bahasa Indonesia memahami dan menalar
kelas V dengan menggunakan setiap materi
kurikulum 2013?

Kesulitannya karena ada
b.Apa

saja

kesulitan

yang peserta didik yang belum

Bapak/Ibu alami ketika mengajar lancar
Bhasa Indonesia KD 3.1 ?

membaca

menghambat

jadi

kegiatan

pembelajara
3. Metode
Pembelajaran

Metode apa yang Bapak/Ibu Demostrasi dan diskusi
berikan

dalam

mengajarkan kelompok

pembelajaran Bahasa Indonesia?
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4. Media/ Modul

a.Apakah pembelajaran Bahasa Tidak hanya buku paket,
Indonesia

kelas

V

menggunakan

SD terkadang menggunakan
hanya video-video pembelajaran

menggunakan buku paket ?atau yang mendukung
menggunakan media pendukung
lainnya?

b.Buku apa saja yang Bapak/Ibu LKS
gunakan

sebagai

media

pendukung pembelajaran ?

c.Menurut
modul

Bapak/Ibu apakah Ya.

pembelajaran

Untuk

membantu

dapat peserta didik memahami

membantu proses pembelajaran materi pembelajaran
?

d.Apakah

Bapak/Ibu

menggunakan
pembelajaran

sudah
modul Belum

sebagai

media

belajar?

e.Modul

seperti

apa

yang

diharapkan dalam proses belajar Yang
mengajar

khususnya

dalam peserta

memudahkan
didik

pembelajaran Bahasa Indonesia memahami
pada KD 3.1?
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Lampiran 2. Hasil validasi produk oleh pakar/dosen ahli
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Lampiran 3. Hasil Validasi Produk Oleh Guru Kelas V SD
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Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Validasi Produk Oleh Pakar/DosenAhli dan
Guru kelas V SD
Rekapitulasi Hasil Validasi oleh Pakar/Dosen Ahli dan Guru
Aspek yang dinilai

Penilai
Pakar/Dosen Ahli

Guru

Komponen Isi

4

4,5

Komponen Kebahasan

4

3

Komponen Penyajian Materi

3,4

4,4

Komponen Kegrafikan

4,75

4,75

Total

16,15

16,65

Rerata

4,03

4,16

Kriteria

Baik

Baik

∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒓𝒂𝒕𝒂

Rerata Keseluruhan = ∑𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

4,09

Kriteria Keseluruhan

Baik
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 6. Hasil Pretest oleh peserta didik
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Lampiran 7. Resume Hasil Pretest oleh Peserta Didik
Jawaban Pretest oleh Peserta Didik
Jawaban soal
Total
No

Nama

Nilai

skor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

A

D

B

B

B

B

A

1.

Rado

c

c

C

b

c

b

b

d

a

a

5

50

2.

Angel

c

c

D

d

a

b

b

c

b

a

7

70

3.

Love

c

c

D

b

d

b

b

b

b

d

8

80

4.

Gita

c

c

D

a

d

d

b

c

b

b

7

70

5.

Jonas

a

c

D

a

a

d

b

c

b

a

6

60

Nilai Pretest oleh Peserta Didik
No

Nama

Jumlah

Jumlah

Total

Jawaban

Jawaban

Skor

Benar

Salah

Nilai

2.

Rado

5

5

5

50

2.

Angel

7

3

7

70

3.

Love

8

2

8

80

4.

Gita

7

3

7

70

5.

Jonas

6

4

6

60

Rerata

66
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Lampiran 8. Hasil Posttest oleh Peserta Didik
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Lampiran 9. Ressume Hasil Posttestt oleh Peserta Didik
Jawaban soal

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

C

B

B

B

C

A

B

C

A

A

skor

Nama

Nilai

1.

Rado

c

b

b

b

c

a

b

c

a

a

10

100

2.

Angel

c

b

b

b

a

a

b

c

a

a

9

90

3.

Love

c

b

b

b

c

a

b

c

a

a

10

100

4.

Gita

b

a

b

b

a

a

b

c

a

a

7

70

5.

Jonas

b

b

b

b

a

a

b

c

a

a

8

80

Nilai Posttestt oleh Peserta Didik
Jumlah
No

Nama

Jawaban
Benar

Jumlah

Total

Jawaban Salah

Skor

Nilai

3.

Rado

10

0

10

100

2.

Angel

9

1

9

90

3.

Love

10

0

10

100

4.

Gita

7

3

7

70

5.

Jonas

8

2

8

80

Rerata

151

88
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Lampiran 10. Hasil kuesioner Penilaian oleh Peserta Didik
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Lampiran 11. Resume Hasil Penilaian Produk oleh Peserta Didik
No

Nama

Jawaban Peserta Didik

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Skor

Rerata

1

Rado

5

4

4

5

2

5

5

2

5

2

5

5

5

2

5

5

5

76

4,4

2

Angel

4

4

1

1

1

4

4

2

5

2

4

4

5

1

4

5

4

55

3,2

3

Love

5

4

4

2

2

5

5

2

5

2

5

5

5

2

5

4

4

66

3,8

4

Gita

4

5

1

2

2

4

4

2

4

2

5

4

5

2

4

4

5

60

3,5

5

Jonas

4

4

1

2

2

4

5

2

4

2

5

5

4

2

4

4

4

58

3,4

Rerata

159

3,6
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Lampiran 12. Foto peserta didik dalam penelitian

1) Angel

2) Love Abisya

4). Rado Bintang

3) Maria Gita

5). Albetus Jonas
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Yuliana Yosi Evindrasari anak kedua dari pasangan Alexius
Sumarno dan (alm) Ignatia Sutini yang lahir di Dili, pada tanggal
19 Mei 1997 dan memiliki satu kakak laki-laki Agustinus Yosi
Tego Heriyanto.
Peneliti mulai pendidikan dari sekolah dasar di SD Kanisius Kenalan Borobudur
Magelang pada tahun 2003. Kemudian, melanjutkan pendidikan sekolah menengah
pertama di SMP Frateran Celaket 21 Malang pada tahun 2011. Setelah itu,
melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di SMA Frateran Malang pada
tahun 2013 pindah di SMA Pius Bakti Utama Bayan pada tahun 2015. Kemudian
melanjutkan kuliah di Universitas Sanata Dharma pada tahun 2015 mengambil
jurusan Pendidikan Matematika pindah mengambil jurusan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar pada tahun 2017. Berikut ini daftar kegiatan yang pernah diikuti
peneliti selama menjadi mahasiswa didik di Universitas Sanata Dharma.

No
1.

Kegiatan

Tahun

Inisisasi Universitas Sanata

Peran

2015

Peserta

2015

Peserta

2017

Peserta

2018

Peserta

Dharma
2.

Inisiasi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP)

3.

Inisiasi Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD)

4.

Kursus Pembina Pramuka
Mahir Tingkat Dasar (KMD)
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5.

Pendampingan Pengembangan

2018

Peserta

2018

Peserta

Kepribadian dan Metode
Belajar 1
(PPKMB 1)
6.

Pendampingan Pengembangan
Kepribadian dan Metode
Belajar 2
(PPKMB 2)

7.

Week-end moral

2018

Peserta

8.

Pagelaran Sendratari 2019

2019

Koordinator Divisi

“tresna tan kinira” UKM

Konsumsi

Grisadha dengan UKM
Karawitan
9.

KKN Reguler LIX

2019

Peserta

10.

Dayak Nite “Melestarikan

2019

Anggota

2016

Anggota

2017

Anggota Devisi

Adat Istiadat, ,Mencerminkan
Nilai Luhur Bangsa”
11.

Malam Kolaborasi Dies
Natalis 61 dengan Judul
“Terjebak”

12.

Parade Gamelan Anak ke XI
se- Yogyakarta dan Jawa

Acara

Tengah
13.

Pentas Ketoprak dengan Lakon 2017

Anggota Tari

“SADUMUK BATUK
SANYARI BUMI”
14.

Dialog Lintas Iman “iman

2018

yang cerdas dan humanis”

162

Peserta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

163

