
17 
 

Zulfin Rachma Mufidah, 2020  
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MEMBACA KRITIS BERBASIS HIGH ORDER THINKING SKILLS 
MELALUI STRATEGI SELECT, COMPLETE, ACCEPT, INFER AND THINK 
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Model Penelitian 

Melalui permasalahan pada pra observasi  dilapangan, menulis menemukan akan 

kebutuhan bahan ajar membaca kritis berbasis HOTs. Seiring dengan kebutuhan itulah 

penulis akan melakukan penelitian pengembangan buku teks membaca kritis sebagai 

bahan ajar untuk siswa kelas rendah di sekolah dasar. Pengembangan buku teks berbasis 

HOTs akan penulis kembangkan melalui strategi Select, Complete, Accept, Infer, Think 

(SCAIT). Melalui hal itu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

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

(2016, hlm. 407) penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendapat 

lain disampaikan oleh Sanjaya (2013, hlm. 129) R&D adalah proses pengembangan dan 

validasi produk (pada kesempatan ini produk pendidikan). Adapun Sukmadinata (2012, 

hlm. 164) mengemukakan R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Menurut  Borg and Gall (1983: 567)   

“Educational R&D is an industry-based development model in which the findings of 

research are used to design new product and procedures, which then are 

systematically field-tested, evaluated, and refined until the meet specified criteria of 

effectiveness, quality or similar standars”  

Yang berarti bahwa penelitian dan pengembangan pendidikan adalah model pembangunan 

berbasis industri di mana temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk baru 

dan prosedur, yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, dievaluasi, dan 

disempurnakan sampai temuan penelitian tersebut memenuhi kriteria efektivitas, kualitas 

tertentu, atau standar tertentu. 

Model pengembangan atau Research and Development (R&D) yang digunakan pada 

penelitian ini adalah modifikasi model penelitian pengembangan Borg dan Gall oleh 

Sukmadinata (2017, hlm. 189) dari 10 tahapan menjadi tiga tahapan yakni studi 

pendahuluan, pengembangan dan pengujian. 
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 Bagan 1. Visualisasi R&D yang Dimodifikasi oleh Sukmadinata (2017,hlm. 189) 

B. Prosedur Penelitian 

Suatu penelitian memiliki prosedur tersendiri dalam praktik penelitiannya, sebagaimana 

sesuai metode yang digunakannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian pengembangan 

buku teks membaca kritis berbasis HOTs ini mengikuti prosedur R&D yang Dimodifikasi 

oleh Sukmadinata (2017,hlm. 189) diantaranya: 

1. Studi Pendahuluan 

Peninjauan kebutuhan buku teks membaca kritis di sekolah dasar yang masih 

jarang ditemukan, studi literature pada beberapa jurnal nasional dan internasional 

tentang pengembangan buku teks membaca kritis berbasis HOTs yang masih 

belum ada, penelitian awal sebagai pra observasi sebelum pengembangan produk. 

Hal ini dimaksudkan agar produk dapat dirancang dan disusun sesuai kebutuhan 

yang memang terjadi di sekolah dasar. Termasuk pendapat-pendapat dari subjek-

subjek educator yang memberikan pertimbangan- pertimbangan atas penyusunan 

produk. Pada tahap studi pendahuluan peneliti juga menyusun rencana 

pengembangan buku teks meliputi pemilihan materi yang mendasari penyusunan 

teks-teks membaca krtitis yang dimuat dalam buku teks membaca kritis, penentuan 

kesesuaian subjek uji coba dengan mempertimbangkan keterbacaan teks membaca 

krtitis yang diukur dengan grafik Fry, perencanaan konsep materi yang terandung 

berbasis HOTs, perencanaan konsep evaluasi yang terandung berbasis HOTs   , 

 

STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN PENGUJIAN 

Studi Pustaka 

Penyusunan Draf 
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Terbatas 
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penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai strategi Select, Complete, 

Accept, Infer, Think (SCAIT), pemilihan konsep penulisan teks atau desain seperti 

(layout, template, dan cover), dan terakhir yaitu pemilihan validator ahli 

diantaranya ahli materi, ahli desain buku, ahli pendekatan HOTs, dan ahli evaluasi, 

mempersiapkan draf uji validasi berupa pedoman penilaian ahli, draf pedoman 

wawancara, dan draf penilaian lapangan. Pada fase pendahuluan tidak hanya 

dengan merencanakan, tetapi peneliti juga menyusun draf produk buku teks 

membaca kritis berbasis HOTs (diantaranya meliputi: Penulisan teks, pemilihan 

gambar, pemilihan warna buku, desain cover dsb), dan validasi kepada ahli tentang 

instrumen penelitian pengembangan meliputi (validasi keterbacaan teks dengan 

pengujian grafik fry, validasi lembar tes kemampuan membaca kritis, validasi 

pedoman wawancara kepada guru, dan validasi angket untuk siswa. 

2. Pengembangan 

Pada tahap pengembangan menurut modifikasi R&D oleh Sukmadinata dkk, fase 

pengembangan meliputi uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Uji coba 

lapangan awal atau terbatas  yaitu peneliti melalukan uji coba di satu sekolah 

dengan 30 siswa, 1  rombongan belajar di kelas 5. Selama uji coba, diadakan 

pengamatan, dan wawancara terhadap guru.. Selanjutnya peneliti merevisi produk 

hasil uji coba terbatas. Selanjutnya adalah uji coba lebih luas, peneliti melakukan 

uji coba yang lebih luas pada 2 sekolah dengan subjek uji coba sebanyak 30-70  

siswa, 2 rombongan belajar di kelas 3. 

3. Pengujian produk secara luas disertai dengan uji kuantitatif dengan menggunakan 

uji-t pada hasil tes kemampuan membaca kritis siswa melalui strategi Select, 

Complete, Accept, Infer, Think (SCAIT). Setelah uji coba secara luas peneliti 

melakukan penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan secara luas dengan 

menghasilkan produk akhir. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini memerlukan instrumen penelitian sebagai alat untuk mengetahui 

kebutuhan siswa dan guru serta penilaian kualitas dari buku teks membaca kritis yang 

telah dirancang. Adapun instrument yang dikembangkan yaitu sebagai berikut.  
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1. Lembar Observasi  

Instrumen ini berupa pertanyaan untuk mengobservasi pembelajaran membaca di 

sekolah. Segala bentuk persiapan dan kegiatan belajar baik guru maupun siswa. Termasuk 

melihat antusias siswa pada pembelajaran membaca khususnya membaca pemahaman. Hal 

ini bertujuan untuk menyusun laporan tentang kondisi awal pembelajaran yang dilakukan. 

Dengan demikian, penulis mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran membaca 

siswa di sekolah. 

2. Lembar Pendoman Wawancara 

Instrumen ini sebagai pedoman untuk mengarahkan wawancara yang berlangsung 

agar tidak ada pembicaraan di luar konteks penelitian. Wawancara dilakukan kepada guru 

sekolah dasar.  Hal tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari informasi 

sebagai bahan pengembangan dalam penelitian ini.  

3. Lembar Penilaian Buku 

Instrumen ini merupakan penilaian untuk mengukur kelayakan dari buku teks 

membaca kritis berbasis HOTs yang dikembangkan. Penilaian tersebut dilakukan oleh 

para ahli masing-masing sebagai penilaian formatif yaitu ahli materi, ahli desain buku, ahli 

pendekatan HOTs. 

4. Lembar Tes Kemampuan Membaca Kritis 

Dalam hal ini, peneliti mendesain buku dilengkapi dengan evaluasi hasil membaca 

bacaan kritis atau teks bacaan kritis berbasis HOTs. Sehingga lembar hasil membaca 

tersebut dapat dijadikan pedoman sebagai tes pemahaman siswa untuk mengetahui 

keefektifan buku teks yang dikembangkan. 

5.  Angket untuk Siswa 

Penyebaran angket penilaian produk digunakan untuk mengetahui kepuasan siswa 

dengan adanya buku teks membaca kritis. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan 

penelitian pengembangan buku teks membaca kritis dimasa mendatang. 

D. Subjek Uji Coba Produk  

Buku teks setelah melalui tahap validasi ahli materi, ahli desain buku, ahli 

pendekatan HOTs, dan ahli evaluas maka siap diuji cobakan. Subjek uji coba terbatas 

buku teks membaca kritis berbasis HOTs ini yaitu siswa kelas 5 SDN Kedung sumur 1, 

sedangkan pengujian produk dilakukan di SDN 77 Sejahtera Kota Bandung Jawa Barat.  
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Sekolah dipilih dengan tujuan karena memiliki beberapa rombongan belajar, sehingga 

akan memudahkan peneliti untuk uji coba terbatas maupun uji coba secara luas. Selain 

karena kurikulum, sekolah juga memiliki fasilitas yang menunjang sebagai subjek uji coba 

produk. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang sudah penulis tetapkan diantaranya instrumen keterbacaan teks, 

instrumen tes kemampuan membaca kritis, instrumen penilaian buku teks. Kesemua 

instrumen akan divalidasi oleh ahli yang telah penulis pilih dan tetapkan. Adapun kisi-kisi 

dari setiap instrumen sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Buku Teks 

Indikator Penilaian Bukti Penilaian 

A. Aspek Kelayakan Isi 

1. Mengetahui 

kesesuaian buku 

dengan jenjang 

siswa. 

1. Keterbacaan teks sesuai dengan jenjang pada grafik fry. 

2. Kesesuaian buku dengan jenjang siswa kelas 3 SD. 

2. Pemilihan materi 

pada buku. 

3. Kesesuaian pemilihan muatan materi pada teks bacaan 

kritis dalam buku (sesuai KD siswa kelas 3 SD). 

4. Konsep dan teori materi sesuai dengan keakuratan 

keilmuan untuk siswa kelas 3 SD. 

5. Ketepatan materi untuk meningkatkan HOTS siswa. 

6. Ketepatan materi dengan pembelajaran berbasis HOTS. 

7. Ketepatan materi dengan pembelajaran membaca dengan 

bantuan strategi SCAIT. 

3. Keberadaan 

pendekatan HOTS. 

8. Keberadaan pendekatan HOTS pada bacaan kritis. 

9. Kesesuain muatan HOTS untuk siswa kelas 3 SD. 

10. Kesesuaian pendekatan HOTS pada buku dengan indikator 
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a. Instrumen Penilaian Bahan Ajar Buku Teks 

Instrumen Penelitian Buku Teks 

 (Untuk Ahli Bahasa) 

HOTS. 

11. Keberadaan pendekatan HOTS pada soal evaluasi setelah 

membaca kritis. 

4. Penyusunan buku 

teks membaca 

kritis melalui 

strategi SCAIT. 

12. Keberadaan strategi SCAIT pada bacaan kritis. 

B. Aspek Penampilan Buku 

1. Buku teks menarik 

untuk siswa kelas 3 

SD. 

1. Kesesuain cover dengan tingkat estetika buku yang 

menjadi daya tarik anak kelas 3 SD. 

2. Kesesuain gambar sebagai ilustrasi bacaan. 

3. Kesesuain warna pada cover dan halaman buku bacaan 

untuk anak kelas 3 SD. 

4. Kesesuain layout, font, size, dan space tulisan untuk anak 

kelas 3 SD. 

2. Pemilihan gambar. 5. Kesesuain gambar untuk memacu HOTS siswa. 

C. Aspek Keberadaan Evaluasi Berbasis HOTS 

 1. Evaluasi pada setiap akhir materi mengandung unsur 

HOTS. 

2. Evaluasi layak digunakan sebagai instrumen tes hasil 

membaca kritis. 

D. Aspek Penilaian Keseluruhan Buku Teks 

 1. Kelengkapan sistematika penulisan, diantaranya terdapat 

halaman sampul, identitas buku, kata pengantar, daftar isi, 

teks-teks membaca kritis, evaluasi, daftar pustaka, dan 

glosarium. 
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Nama/ Judul Buku : Buku Teks Membaca Kritis 

   Untuk siswa kelas 5 SD 

Mata Pelajaran  : Tematik/ Membaca Pemahaman 

Materi Pokok : Membaca Kritis 

Sasaran Modul : Siswa Kelas 5 SD 

Penilai : …………………………… 

Bidang Keahlian : Bahasa Indonesia 

Institusi : …………………………… 

 

1. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian Bapak/ Ibu tentang 

“Bahan Ajar Membaca Kritis Berbasis HOTs Melalui Strategi SCAIT”. Pendapat, penilaian, 

saran, dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas modul ini. 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Bapak/ Ibu dimohon memberi tanda “√” di bawah kolom skor penilaian pada skala 1-

5. 

b. Adapun detesis skala penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat Kurang Jelas 

2. Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Benar/ Kurang Jelas (sesuai pernyataan)  

3. Cukup 

4. Baik/ Sesuai/ Benar/ Jelas (sesuai pernyataan) 

5. Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Benar/ Sangat Jelas (sesuai pernyataan) 

c. Bapak/ Ibu dimohon memberikan komentar dan saran pada tempat yang tersedia. 

d. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

3. Instrumen 

Aspek Indikator 
Skor 

5 4 3 2 1 
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A. Kesesuaian 

Buku 

dengan 

Jenjang 

Siswa 

1. Kesesuaian bacaan dengan tingkat bacaan 

untuk siswa kelas 4 SD 

     

2. Pengujian keterbacaan sesuai dengan ketetapan 

(Grafik Fry) 

     

3. Kesesuaian dengan kebutuhan membaca siswa      

B. Materi 

1. Kesesuaian pemilihan muatan materi berbasis 

HOTs pada teks bacaan  

     

2. Ketepatan materi untuk meningkatkan HOTs 

siswa 

     

3. Ketepatan materi dengan pembelajaran 

membaca pemahaman berbasis HOTs 

     

4. Ketepatan materi dengan pembelajaran 

membaca pemahaman melalui strategi SCAIT 

     

5. Keakuratan konsep materi bacaan      

6. Kemanfaatan materi untuk menambah 

wawasan pengetahuan 

     

7. Keruntutan materi dan konsep membaca kritis 

berbasis HOTs melalui strategi SCAIT 

     

C. Kebahasaan  

1. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

     

2. Menggunakan aturan PUEBI (Pedoman umum 

ejaan bahasa indonesia) 

     

3. Menggunakan peristilahan yang sesuai dengan 

konsep pada pokok bahasan 

     

4. Terdapat penjelasan untuk peristilahan yang 

sulit atau tidak umum 

     

5. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan 

mudah dipahami oleh siswa 

     

6. Kalimat tidak bertele-tele, langsung, dan tidak 

terlalu banyak anak kalimat 

     

7. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan      
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tahap perkembangan siswa (komunikatif) 

8. Ketepatan struktur kalimat      

9. Keefektifan kalimat      

10. Kebakuan istilah      

11. Susunan bahasa dalam bacaan mendorong 

siswa berpikir kritis 

     

12. Konsistensi penggunaan istilah dan atau 

singkatan 

     

D. Tampilan/ 

Kegrafisan 

dengan 

kebahasaan 

 

1. Gambar yang terdapat dalam bacaan menarik 

dan berwarna 

     

2. Dapat mengembangkan minat baca siswa       

3. Gambar ilustrasi adalah gambar nyata atau 

konkret  

     

4. Judul sesuai dengan bacaan dan gambar      

5. Bagian border senada dengan sampul atau 

cover 

     

6. Bagian isi buku menempatkan rangsangan-

rangsangan berupa gambar ilustrasi, 

pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah 

atau warna yang sesuai 

     

7. Gambar atau ilustrasi yang memperjelas isi 

materi yang disajikan 

     

8. Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca sesuai 

dengan karakteristik umum peserta didik  

     

9. Perbandingan huruf antara judul, subjudul, dan 

naskah sudah proporsional 

     

E. Catatan/ Kritik/ Saran 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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  P =  
  

  
 X 100% 

Keterangan :  

P  = Prosentase 

∑xi = Jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

 ∑x = Jumlah skor ideal 

 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilaian, modul ini dinyatakan *) 

a. Layak digunakan tanpa revisi 

b. Layak digunakan dengan revisi 

c. Tidak layak untuk digunakan 

*) Mohon lingkari salah satu 

 

………………………………………….. 

Penilai 

………………………………………… 

 

Instrumen Penilaian Buku Teks 

 (Untuk Ahli Media Pembelajaran) 

 

Nama/ Judul Modul : Buku Teks Membaca Kritis  

   untuk siswa kelas .... SD 

Mata Pelajaran  : Tematik/ Membaca Pemahaman 

Materi Pokok : Membaca Kritis 

Sasaran Modul : Siswa kelas .... SD 

Penilai : …………………………… 

Bidang Keahlian : Media Pembelajaran 

Institusi : …………………………… 

 

1. Pengantar 
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Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian Bapak/ Ibu tentang 

“Bahan Ajar Membaca Kritis Berbasis HOTs Melalui Strategi SCAIT”.Pendapat, penilaian, 

saran, dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas modul ini. 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Bapak/ Ibu dimohon memberi tanda “√” di bawah kolom skor penilaian pada skala 1-5. 

b. Adapun detesis skala penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat Kurang Jelas 

2. Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Benar/ Kurang Jelas (sesuai pernyataan)  

3. Cukup 

4. Baik/ Sesuai/ Benar/ Jelas (sesuai pernyataan) 

5. Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Benar/ Sangat Jelas (sesuai pernyataan) 

c. Bapak/ Ibu dimohon memberikan komentar dan saran pada tempat yang tersedia. 

d. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

3. Instrumen 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Skor 

5 4 3 2 1 

a.Aspek Penyajian Buku 

1. Teknik Penyajian 

Konsistensi sistematika sajian 

dalam setiap teks bacaan 

     

Keruntutan materi dan konsep 

membaca kritis berbasis HOTs 

melalui strategi SCAIT 

     

2. Pendukung penyajian 

Kejelasan petunjuk evaluasi atau 

tes dalam setiap akhir teks bacaan 

     

Keberadaan kunci jawaban       

Kejelasan teks bacaan / font 

mudah dibaca 

     

Kejelasan glosarium / senarai /      
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daftar istilah 

Kejelasan daftar pustaka      

3.Penyajian 

pembelajaran 

membaca kritis 

Keterlibatan siswa aktif      

Kelengkapan penyajian      

b. Aspek Kelayakan Tampilan Buku 

1. Ukuran Modul 

Kesesuaian ukuran modul dengan 

standar buku untuk siswa 

     

Kesesuaian ukuran dengan materi 

/ isi modul 

     

2. Desain Sampul  Modul 

Penampilan unsure tata letak pada 

sampul muka, belakang, dan 

punggung secara harmonis 

memiliki irama dan kesatuan serta 

konsistensi 

     

Menampilkan pusat pandang yang 

baik 

     

Warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi 

     

Ilustrasi sampul modul 

a.Menggambarkan isi / materi ajar 

dan mengungkapkan karakter 

objek 

b.Bentuk, warna, ukuran, proporsi 

objek sesuai 

     

 

 

 

 

 

 

3. Desain isi modul 

Konsistensi tata letak 

a. Penempatan unsur tata letak 

konsistensi berdasarkan pola 

b. Pemisahan antar paragraf 

     

Unsur tata letak harmonis 

c. Bidang letak dan marjin 

proporsional 

d. Marjin dua halaman yang 

berdampingan proporsional 
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e. Spasi antara teks dan ilustrasi 

sesuai 

Unsur tata letak lengkap dan tepat 

a. Judul kegiatan belajar, sub judul 

kegiatan belajar, dan angka 

halaman/ folio 

b. Ilustrasi dan keterangan gambar 

     

Tata letak halaman 

a. Penempatan hiasan/ ilustrasi 

sebagai latar belakang tidak 

menggangu judul, teks, angka, 

halaman 

b. Penempatan judul, subjudul, 

ilustrasi, dan keterangan gambar 

tidak mengganggu pemahaman  

     

Tipongrafi isi modul memudahkan 

pemahaman  

a. Jenjang/ hierarki judul-judul 

jelas, konsisten, dan 

proporsional 

b. Tanda pemotongan kata 

(hyphenation) 

     

Ilustrasi isi 

a. Bentuk akurat dan proporsional 

b. Kreatif dan dinamis 

     

c. Catatan/ Komentar/ Kritik/ Saran 

............................................................................................................................. ................... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

 

 

  P =  
  

  
 X 100% 

Keterangan :  

P  = Prosentase 

∑xi = Jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

 ∑x = Jumlah skor ideal 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilaian, modul ini dinyatakan *) 

a. Layak digunakan tanpa revisi 

b. Layak digunakan dengan revisi 

c. Tidak layak untuk digunakan 

*) Mohon lingkari salah satu 

 

 

…………………………………………. 

Penilai 

………………………………………….      

          

Instrumen Penilaian Buku Teks 

(Untuk Ahli Pembelajaran Berbasis HOTs) 
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Nama/ Judul Buku : Buku Teks Membaca Kritis berbasis HOTs 

   untuk siswa kelas .... SD 

Mata Pelajaran  : Tematik/ Membaca Pemahaman 

Materi Pokok : Membaca Kritis 

Sasaran Modul : Siswa Kelas .... SD 

Penilai : .............................................. 

Bidang Keahlian : Pembelajaran Berbasis HOTs 

Institusi : .............................................. 

 

1. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian Bapak/ Ibu tentang 

“Bahan Ajar Membaca Kritis Berbasis HOTs Melalui Strategi SCAIT”.Pendapat, penilaian, 

saran, dan koreksi dari Bapak/ Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas modul ini. 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Bapak/ Ibu dimohon memberi tanda “√” di bawah kolom skor penilaian pada skala 1-5. 

b. Adapun detesis skala penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat Kurang Jelas 

2. Kurang Baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Benar/ Kurang Jelas (sesuai pernyataan)  

3. Cukup 

4. Baik/ Sesuai/ Benar/ Jelas (sesuai pernyataan) 

5. Sangat Baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Benar/ Sangat Jelas (sesuai pernyataan) 

c. Bapak/ Ibu dimohon memberikan komentar dan saran pada tempat yang tersedia. 

d. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

 

3. Instrumen 
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Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

B. Aspek Pendekatan HOTs 

a. Penyajian 

Pembelajaran 

Membaca Kritis 

berbasis HOTs 

1. Kesesuaian bacaan dengan 

pembelajaran HOTs untuk siswa 

kelas tinggi. 

     

2. Bacaan dapat meningkatkan 

HOTs siswa 

     

3. Materi pada bacaan sesuai untuk 

meningkatkan HOTs siswa 

     

4. Materi yang disajikan sesuai 

dengan pembelajaran berorientasi 

HOTs 

     

5. Evaluasi pada setiap akhir materi 

mengandung unsur HOTs 

     

6. Evaluasi layak digunakan sebagai 

instrumen tes kemampuan 

membaca kritis 

     

B. Aspek Buku Teks berbasis HOTs melalui Strategi SCAIT 

b. Strategi SCAIT 

1. Kesesuaian strategi SCAIT 

dengan pendekatan HOTs 

     

2. Keruntutan tahap strategi 

SCAIT sesuai dengan indikator 

HOTs 

     

3. Kesesuaian strategi SCAIT 

sebagai bantuan pembelajaran 

membaca kritis berbasis HOTs 

     

C. Aspek Penyajian Pembelajaran Berorientasi HOTs 

c. Pendekatan 

HOTs 

1. Pendekatan HOTs disajikan 

dengan tingkatan kesulitan 

yang sama pada setiap bacaan / 
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keseimbangan HOTs 

2. Penyajian pendekatan HOTs 

sesuai dengan indikator HOTs 

untuk siswa kelas tinggi 

sekolah dasar. 

     

 

E. Catatan/ Komentar/ Kritik/ Saran 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

  P =  
  

  
 X 100% 

Keterangan :  

P  = Prosentase 

∑xi = Jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

 ∑x = Jumlah skor ideal 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilaian, modul ini dinyatakan *) 

d. Layak digunakan tanpa revisi 

e. Layak digunakan dengan revisi 

f. Tidak layak untuk digunakan 

*) Mohon lingkari salah satu 

…………………………………………. 

Penilai 

…………………………………………. 
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F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba kelayakan produk akan dianalisis untuk 

memastikan bahwa pengembangan buku teks membaca kritis berbasis HOTs teruji 

kelayakannya. Terdapat tiga teknik teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data 

hasil pengembangan yaitu analisis isi, analisis deskriptif, dan analisis data hasil tes. 

1. Analisis Isi Penelitian 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tujuan penyusunan buku teks 

membaca kritis berbasis HOTs  yang sedang dibutuhkan oleh siswa sekolah dasar. Hasil dari 

analisis ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk pengembangan buku teks membaca kritis 

berbasis HOTs melalui strategi Select, Complete, Accept, Infer, Think (SCAIT). Analisis ini 

dilakukan selama penelitian. 

2. Analisis Deskriptif 

Pada tahap uji coba, data dihimpun menggunakan aspek penilaian tertutup dan angket 

penilaian terbuka untuk memberikan kritik, saran, dan masukan perbaikan. Hasil analisis 

deskriptif ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan, keefektifan, dan kemenarikan 

produk hasil pengembangan yang berupa buku teks membaca kritis berbasis HOTs melalui 

strategi Select, Complete, Accept, Infer, Think (SCAIT). Sedangkan analisis data untuk data 

kuantitatif yang diperoleh melalui angket menggunakan skala Likert, selanjutnya diolah 

dengan cara dibuat prosentase dengan rumus analisis sebagai berikut. 

 

   P =  
  

  
 X 100% 

Keterangan :  

P  = Prosentase 

∑xi = Jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

 ∑x = Jumlah skor ideal 

 

Dalam pemberian makna dan pengambilan keputusan untuk merevisi bahan ajar yang 

digunakan kualifikasi yang memiliki kriteria sebagai berikut. 
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Tabel 2. Kriteria Kelayakan Bahan Ajar Buku Teks 

Tingkatan 

Pencapaian (%) 
Kualifikasi Keterangan  

81-100 Sangat baik 
Sangat layak/sangat valid/tidak perlu 

revisi 

61-80 Baik Layak/valid/tidak perlu revisi 

41-60 Cukup baik Kurang layak/kurang valid/perlu revisi 

21-40 Kurang baik Tidak layak/tidak valid/perlu revisi  

<20% Sangat kurang baik 
Sangat tidak layak/sangat tidak 

valid/perlu revisi 

(Arikunto. 2008, hlm. 35) 

Apabila skor validasi yang diperoleh minimal 61, maka bahan ajar buku teks yang 

dikembangkan tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

membaca pemahaman untuk siswa kelas V sekolah dasar. Dari seluruh hasil validasi 

diharapkan bahan ajar buku teks yang dibuat harus memenuhi kriteria valid.  

Analisis tes kemampuan membaca kritis penulis peroleh dengan instrumen tes 

kemampuan membaca kritis yang terdiri atas  tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) 

untuk mengetahui perbedaan hasil membaca dengan buku teks membaca kritis oleh 

kelompok kelas kontrol dengan kelompok kelas eksperimen. Teknik analisis data 

menggunakan Quasi Experimental (Eksperimen Semu) dengan menggunakan desain 

nonequivalent control group design. Nonequivalent control group merupakan desain yang 

hampir sama dengan pre test-post test control group design, namun pada desain ini kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipih secara acak atau random (Sugiyono, 2014:79). 

Berikut gambaran dari penelitian dengan desain nonequivalent control group yang dilakukan: 

  

 

                                                    (Sugiyono, 2014:79) 

    O1              x              O2 

    O3                           O4 
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                             Gambar 3.1 Nonequivalent Control Group Design 

 

 

 

 

Keterangan : 

O1 = Pre test pada kelas eksperimen 

O2 = Post test pada kelas eksperimen 

O3 = Pre test pada kelas kontrol 

O4 = Post test pada kelas kontrol 

X = Perlakuan 

Pengujian bahan ajar buku teks membaca kritis sebagai media belajar untuk siswa  ini 

dilakukan dengan uji eksperimen perlakukan pada saat uji coba luas. Dilakukan pada SD-AL 

ISLAH Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur.  Sampel yang dipakai yaitu siswa kelas 

Kelas V a dan V b dengan kelas Va sebagai kelas kontrol dan kelas Vb sebagai kelas 

eksperimen.  Kedua kelas tersebut sama-sama diberi pre test dan post test, pre test diberikan 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal membaca kritis siswa.. Apabila pre test 

dan perlakuan pada kelas eksperimen telah dilakukan, maka peneliti memberikan post test 

untuk mengukur kemampuan siswa. Melalui post test peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan tentang efektifitas dan perlakuan pembelajaran membaca dengan bahan ajar buku 

teks membaca kritis berjudul “Pentingnya Menjaga Kesehatan” yang diterapkan melalui 

strategi SCAIT. 

Untuk menguji hasil tes kemampuan membaca kritis yang peneliti mengolah menjadi 

data kualitatif setelah melalui tahap pengolahan data kuantitatif diantaranya menggunakan : 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui efektifitas buku teks yang dikembangkan, peneliti melakukan uji 

komparatif atau uji t. Oleh sebab itulah untuk dapat menggunakan uji komparataif atau uji-t 

itulah data yang akan diolah harusnya normal. Jadi sebelum dilakukan uji-t maka peneliti 

melakukan uji normalitas.Jika terdapat data yang tidak berdistribusi normal maka pengujian 

uji-t tidak dapat dilakukan. Uji-t peneliti lakukan dengan bantuan SPSS 19, yaitu dengan uji 

Kormologorov-Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut: 



37 
 

Zulfin Rachma Mufidah, 2020  
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MEMBACA KRITIS BERBASIS HIGH ORDER THINKING SKILLS 
MELALUI STRATEGI SELECT, COMPLETE, ACCEPT, INFER AND THINK 
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 
 
 

Ho : angka signifikan (sig) <0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Hi  :  angka signifikan (sig) >0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Uji Homogenitas 

Selain diperlukan uji normalitas, untuk dapat dilakukan uji-t maka harus maka peneliti 

juga harus melakukan uji homgenitas yang fungsinya untuk menguji apakah sebuah grup 

mempunyai varian yang sama di antara grup tersebut.Uji homogenitas dengan bantuan SPSS 

19 dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho : angka signifikan (sig) >0,05 maka kedua varian tidak homogen 

Hi  :  angka signifikan (sig) <0,05 maka kedua varian homogen 

c. Uji- t 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka peneliti melakukan uji-t atau 

uji komparatif untuk mengetahui perbedaan atau efektifitas buku teks membaca kritis. Uji-t 

dilakukan apabila data berdistribusi normal dan homogen (uji parametrik). Apabila data 

berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka pengujian statistik dapat dilanjutkan dengan 

uji Mann-Whitney (uji non parametrik). Ketentuan uji-t sebagai berikut:  

Ho : angka signifikan (sig) >0,05 maka perbedaan kedua data tidak signifikan 

Hi  :  angka signifikan (sig) <0,05 maka perbedaan kedua data signifikan 

 

 


