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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dan prosedur 

penelitian yang dilakukan, berikut teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta 

teknik analisisnya. 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian difokuskan untuk mengembangkan model apresiasi cerita anak 

sebagai afirmasi literasi diri bagi siswa SD. Oleh karena itu, penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian pengembangan dengan model penelitian 

Educational Design Research (EDeR). Menurut Barab dan Squire dalam Van den 

Akker et al., (2006: 5), EDeR adalah serangkaian pendekatan, dengan maksud 

untuk menghasilkan teori-teori baru, artefak, dan model praktis yang menjelaskan 

dan berpotensi berdampak pada pembelajaran dengan pengaturan yang alami 

(naturalistic)’. Sementara menurut Plomp dalam sumber yang sama (2006 : 15), 

design research adalah: 

The systematic study of designing, developing and evaluating educational 

interventions (such as programs, learning processes, learning 

environments, teaching-learning materials, products and systems) as a 

solution to a complex educational problem as well as to advance our 

knowledge about the characteristics of these interventions and the processes 

to design and develop them. 

Suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan 

mengevaluasi intervensi pendidikan (seperti program, strategi dan bahan 

pembelajaran, produk dan sistem) sebagai solusi untuk memecahkan 

masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan, yang juga bertujuan 

untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-

intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. 

Desain yang akan diadaptasi dan digunakan adalah model EDeR dari 

Reeves (McKenney dan Reves, 2012) berikut ini. 

 

 

 

Bagan 3.1 Model Penelitian Educational Design Research dari Reeves 
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Di dalam konteks penelitian ini, kajian sistematis tentang merancang, 

mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan berupa model 

pembelajaran apresiasi-model P-IKADKA dan terutama bahan ajarnya dilengkapi 

perangkat lainnya sebagai solusi untuk mengatasi masalah kompleks dalam 

praktik pendidikan yang berkaitan dengan pemberdayaan siswa SD melalui 

pembelajaran apresiasi cerita sebagai penguatan literasi diri  dengan tujuan untuk 

memajukan pengetahuan tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut 

serta proses perancangan dan pengembangannya. Model tersebut lebih rinci 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.1.1 Identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti dan praktisi secara 

kolaboratif. 

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti 

dengan melibatkan praktisi secara kolaboratif. Pada tahap identifikasi dilakukan 

penelaahan terhadap kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia SD yang 

difokuskan pada kompetensi dasar apresiasi sastra sebagai dasar penetapan model 

apresiasi cerita yang dikembangkan dan diorientasikan untuk kelas tertentu.  

Selain itu, dilakukan identifikasi dan analisis terhadap bagaimana 

penyelenggaraan pembelajaran apresiasi sastra, terutama apresiasi cerita di SD. 

Identifikasi dan analisis difokuskan pada model pembelajaran yang diterapkan 

termasuk pemilihan bahan ajar, orientasi pengajaran, dll sebagai dasar analisis 

kebutuhan untuk pengembangan model apresiasi yang akan dilakukan. 

Identifikasi dan analisis dilakukan oleh peneliti bekerja sama dengan praktisi 

melalui kegiatan diskusi intensif.  

Praktisi dalam penelitian ini, yaitu para guru di kota Tasikmalaya. Para guru 

tersebut mengajar di SD yang menjadi sekolah mitra Program Studi PGSD UPI 

Kampus Tasikmalaya. Selain diskusi, identifikasi masalah secara umum juga 

dilakukan melalui kegiatan analisis kritis terhadap informasi dari para guru yang 

datanya dikumpulkan melalui kegiatan wawancara.  

Identifikasi dan analisis masalah juga dilakukan dengan mengumpulkan 

data profil literasi diri siswa SD. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan 

memastikan masalah literasi diri siswa SD yang menjadi fokus kajian peneliti.  
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3.1.2 Mengembangkan solusi yang didasarkan pada teori, prinsip desain yang ada, 

dan inovasi teknologi. 

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah pada tahap sebelumnya 

dilakukan pengembangan solusi. Hal tersebut dilakukan berlandaskan kajian 

terhadap teori-teori yang relevan. Peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori 

prosedur apresiasi sastra dari berbagai ahli sampai ditemukannya model P-

IKADKA. Selain itu, peneliti menelusuri kajian tentang literasi dan  kajian 

tentang diri (self) sampai dapat dirumuskannya konsep literasi diri (self literacy) 

serta aspek-aspeknya secara spesifik.  

Berdasarkan teori-teori tersebut peneliti menentukan prinsip desain dan 

mengembangkan model P-IKADKA berbasis representasi diri tokoh cerita pada 

pembelajaran apresiasi sastra yang diorientasikan pada afirmasi literasi diri siswa 

SD. Solusi yang dirancang memperhatikan karakteristik peserta didik. Rancangan 

produk model tersebut juga divalidasi oleh pakar/praktisi ahli bidang terkait, 

yakni Prof. Tatat Hartati, Ph.D. sebagai pakar literasi dan pembelajaran bahasa 

dan sastra SD, serta Nina R. Maulina, M.Psi; Psikolog Anak. 

3.1.3 Melakukan proses berulang untuk menguji dan memperbaiki solusi secara 

praktis. 

Pada tahap ini produk yang telah tervalidasi kemudian diuji coba. Model P-

IKADKA berbasis representasi diri tokoh cerita pada pembelajaran apresiasi 

sastra sebagai afirmasi literasi diri siswa SD diterapkan di SD. Data proses 

pelaksanaan model P-IKADKA dan hasil literasi diri siswa dikumpulkan, diolah, 

dianalisis. Keefektifannya diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu proses 

pembelajaran apresiasi dan skor hasil tes literasi diri. Temuan setiap indikator 

ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan berupa perbaikan yang relevan 

untuk kemudian diujicobakan kembali secara berulang guna memperoleh desain 

model yang paling solutif secara praktis.  

3.1.4 Refleksi untuk menghasilkan prinsip desain model dan meningkatkan 

kualitas implementasi sebagai solusi praktis. 

Pada tahapan ini dilakukan refleksi guna menghasilkan prinsip desain yang 

lebih efektif sehingga meningkatkan kualitas dan menjaga stabilitas implementasi 
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model ketika digunakan oleh para pemangku kepentingan. Refleksi kritis 

dilakukan terhadap produk berdasarkan proses dan hasil implementasinya, agar 

dapat memberikan dampak optimal. Refleksi pada akhirnya bermuara pada 

diperolehnya produk berupa desain dan prinsip desain Model P-IKADKA 

berbasis representasi diri tokoh cerita pada pembelajaran apresiasi sastra sebagai 

afirmasi literasi diri siswa SD yang dapat diakses dan digunakan oleh publik. 

3.2 Prosedur dan Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model P-IKADKA pada 

pembelajaran apresiasi cerita anak sebagai afirmasi literasi diri peserta didik SD 

berikut kelengkapannya, seperti bahan ajar, media, RPP, LKPD, sampai perangkat 

penilaiannya. Pada tahap awal dilakukan identifikasi dan analisis masalah dengan 

cara melakukan wawancara terhadap para guru untuk memperoleh data tentang 

bagaimana pembelajaran apresiasi sastra dilaksanakan di SD. Tahap berikutnya 

mengembangkan solusi yang didasarkan pada teori, merancang model 

pembelajaran apresiasi sastra-cerita sebagai afirmasi literasi diri bagi peserta didik 

SD untuk kemudian diuji coba secara berulang. Setelah uji coba berulang, 

berikutnya dilakukan refleksi secara komprehensif hingga beroleh model solusi 

praktis yang dinilai telah memadai dan lebih baik untuk dapat diimplementasikan. 

Kemudian dilakukan implementasi model diikuti dengan penjaringan respons 

guru dan siswa terhadap model P-IKADKA pada pembelajaran apresiasi cerita 

yang telah dilakukan. Terakhir, dilakukan refleksi dan analisis terhadap seluruh 

langkah penelitian yang telah dilakukan beserta hasilnya yang kemudian 

berdasarkan hasil analisis dan refleksi tersebut dilakukan penyempurnaan 

terhadap produk akhir. 
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Prosedur penelitian yang dilaksanakan dapat diamati pada bagan berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

Bagan 3.2 

Alur Penelitian Pengembangan Model P-IKADKA Berdasarkan Representasi Diri 

Tokoh Anak dalam Cerita sebagai Afirmasi Literasi Diri bagi Siswa SD 

Desain Instrumen 

Literasi Diri  

- Pedoman Wawancara 

& Daftar Pertanyaan 

-Perangkat Tes 

-Format Observasi 

-Format Angket Siswa 

-Format Angket Guru 

Desain Perangkat 

Pembelajaran Apresiasi 

Cerita di SD  

-RPP 

-Bahan Ajar (Cerita 

Anak) 

-Media Booklet  

-LKPD 

 

Bersama praktisi menyusun solusi diawali dengan menganalisis berbagai 

model/prosedur pembelajaran apresiasi sastra-cerita anak di SD. 

Merancang model P-IKADKA pada pembelajaran apresiasi cerita anak. 

Menganalisis data hasil uji coba tahap 1 

(dampaknya terhadap literasi diri dan 

respons peserta didik) 

Melakukan ujicoba tahap 1 

desain model apresiasi cerita 

anak sebagai afirmasi literasi 

diri siswa SD yang melibatkan 

guru, siswa SD, dan observer. 

Merevisi model hasil uji coba 

tahap 1 (Prototyipe 2) 

 

Melakukan uji coba tahap 2  

Melakukan refleksi untuk 

menghasilkan prinsip desain dan 

implementasi berorientasi solusi 

praktis 

Merevisi model hasil uji 

coba tahap 2 (Prototyipe 

3/akhir) 

 

Menyusun Laporan Penelitian,  

Makalah, dan Artikel  

 

Desain Model  

P-IKADKA 

Identifikasi dan analisis masalah dalam bentuk wawancara tentang model 

pembelajaran apresiasi cerita anak di SD dan profil literasi diri siswa SD  

(melibatkan guru, siswa, peneliti, dan asisten pengumpul data,). 



 
 

Seni Apriliya, 2020 
PENGEMBANGAN MODEL P-IKADKA BERBASIS REPRESENTASI DIRI TOKOH CERITA PADA 
PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA SEBAGAI AFIRMASI LITERASI DIRI SISWA SD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Secara rinci penelitian dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: 

1. mengidentifikasi masalah berdasarkan bacaan dan pengamatan; 

2. menelaah isi berbagai pustaka yang mendukung terungkapnya masalah 

penelitian dan teori landasan penelitian; 

3. menetapkan dan merumuskan masalah penelitian; 

4. menetapkan tujuan penelitian; 

5. menetapkan sumber data dan responden penelitian, serta guru dan peserta 

didik SD di kota Tasikmalaya; 

6. menentukan pendekatan, metode, dan instrumen penelitian yang relevan; 

7. mengumpulkan dan menganalis data profil model pembelajaran apresiasi 

cerita di SD; 

8. mengumpulkan dan menganalis data profil literasi diri siswa SD; 

9. merancang model apresiasi cerita sebagai wahana penguatan literasi diri 

peserta didik SD; 

10. melakukan uji coba model apresiasi cerita;  

11. melakukan refleksi terhadap proses dan hasil uji coba model tersebut; 

12. melakukan implementasi model P-IKADKA; 

13. merevisi dan menyajikan produk akhir model P-IKADKA; 

14. menyusun laporan penelitian ke dalam bentuk disertasi; 

15. melakukan publikasi. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini terdiri atas beberapa responden dan subjek 

penelitian, yaitu sejumlah guru dan siswa di beberapa SD yang bermitra dengan 

Program Studi PGSD UPI Tasikmalaya. Kebutuhan penelitian serta adanya 

kesepakatan dan perjanjian kerja sama antarlembaga menjadi dasar pertimbangan. 

Sesuai dengan kebutuhan penelitian dan berdasarkan analisis kompetensi dasar 

pada kurikulum yang berlaku, siswa yang dilibatkan sebagai subjek penelitian 

adalah siswa kelas tinggi, yakni siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di dalam 

penelitian ini terdapat beberapa data utama. Pertama, data tentang model 

pembelajaran  apresiasi cerita di sejumlah SD di kota Tasikmalaya. Respondennya 

sebanyak 20 orang guru SD di kota Tasikmalaya.  Kedua, data profil literasi diri 

siswa SD, yang respondennya terdiri atas 41 orang siswa SD. Ketiga, data proses 
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dan hasil uji coba serta implementasi model P-IKADKA berbasis RDTC pada 

pembelajaran apresiasi cerita sebagai afirmasi literasi diri siswa SD. 

Respondennya 3 orang guru SD dan sejumlah siswa SD di kota Tasikmalaya. 

Penentuan responden dan subjek penelitian dilakukan secara purposif (bertujuan) 

sesuai dengan tuntutan model. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Beberapa teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data 

penelitian, yaitu studi pustaka, wawancara, tes, survei, observasi, dan video 

tapping sebagai bentuk dokumentasi.  

1. Studi Pustaka 

Teknik studi pustaka dilakukan untuk menghimpun dan mendalami teori-

teori yang relevan. Bahan-bahan pustaka tersebut berupa artikel jurnal, buku, 

makalah, surat kabar yang topiknya dikaji dalam penelitian ini. Teori-teori yang 

dikaji antara lain teori literasi, teori tentang diri dan aspek-aspeknya meliputi ciri 

fisik, kepribadian, dan peran diri, sastra anak, cerita anak, tokoh cerita sebagai 

unsur intrinsik dalam karya sastra, apresiasi sastra, model pembelajaran, apresiasi 

cerita, dan prosedur apresiasi. Studi pustaka dilakukan secara manual maupun 

mengakses sumber digital melalui penelusuran dalam jaringan (online).  Referensi 

untuk tahapan Koneksi pada pengembangkan model P-IKADKA misalnya, 

didasarkan pada artikel yang ditulis Flood, J., & Lapp, D. (1994) berjudul Issues 

and Trends: Developing Literary Appreciation and Literacy Skills: A Blueprint 

for Success yang dipublikasikan pada jurnal The Reading Teacher, 48 (1), 76–79. 

Adapun referensi tentang metode EDR merujuk pada buku karya van den Akker, 

J., & et al. (2006) yang berjudul  “Introducing Educational Design Research” 

dalam Educational Design Research. 

2. Wawancara 

Tahap ini dilakukan untuk menghimpun data tentang pembelajaran apresiasi 

sastra di SD. Wawancara difokuskan untuk menggali informasi komprehensif 

tentang pembelajaran apresiasi cerita anak dan pandangan tentang urgensi materi 

literasi diri bagi peserta didik SD. Pertanyaan yang diajukan tentang pembelajaran 

apresiasi cerita anak meliputi informasi tentang model, tujuan, konten, sumber 
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bahan ajar, serta kriteria pemilihan cerita anak yang digunakan. Diajukan juga 

pertanyaan yang mengungkap tentang konten literasi diri, meliputi asumsi para 

guru tentang literasi peserta didiknya, pandangan mereka terhadap urgensi materi 

literasi diri bagi peserta didik, gagasan mereka tentang bagaimana cara terbaik 

mengajarkan literasi diri kepada peserta didik, serta tanggapan mereka terhadap 

gagasan mengajarkan literasi diri melalui cerita anak. Kemudian, temuan tersebut 

dibahas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk memperoleh 

gambaran umum masalah di lapangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pada langkah penelitian selanjutnya. Hasil  DKT menjadi landas tumpu 

guna merancang desain produk model pembelajaran cerita anak berancangan 

literasi diri yang akan dikembangkan.  

Wawancara juga dilakukan untuk mengungkap profil literasi diri peserta 

didik. Tepatnya untuk memperoleh data yang menunjukkan apakah para siswa SD 

mengenal istilah literasi diri atau tidak. Kemudian apakah jika mereka mengenal 

istilah literasi diri, apakah maknanya sesuai dengan yang dimaksud pada 

penelitian ini. Hal ini dilakukan terutama untuk memperoleh data akurat yang 

membuktikan ada tidaknya kebutuhan terhadap afirmasi literasi diri bagi siswa 

SD.  

3. Tes 

Teknik tes yang dilakukan berupa tes awal (prates) dan tes akhir (pascates) 

terhadap siswa yang menjadi sampel penelitian. Tes awal dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana literasi diri siswa meliputi aspek fisik diri, aspek 

kepribadian diri, dan peran diri sebelum kegiatan pembelajaran. Begitupun tes 

akhir digunakan untuk mengetahui bagaimana literasi diri siswa meliputi aspek 

fisik diri, aspek kepribadian diri, dan peran diri. Tes ini selain sebagai evaluasi 

juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan literasi diri siswa SD.  

Pada kegiatan implementasi model P-IKADKA tes awal dilakukan secara 

lisan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil refleksi terhadap dua kali uji coba 

model yang menunjukkan prates dengan teknik tertulis menunjukkan beberapa 

kelemahan seperti siswa tergoda untuk bertanya kepada guru dan/atau berdiskusi 

dengan kawan sekelasnya.  
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4. Survei melalui Angket 

Survei dilakukan setelah model P-IKADKA pada pembelajaran apresiasi 

cerita dilakukan. Tujuannya untuk memperoleh data respons guru dan siswa 

terhadap model. Hasil survei akan menjadi tolok ukur bagaimana tanggapan guru 

dan peserta didik terhadap model P-IKADKA pada pembelajaran apresiasi cerita 

serta tanggapan atas ada atau tidaknya  perubahan literasi diri pada peserta didik 

SD tersebut. Angket disajikan dengan menyediakan kolom terbuka sehingga 

responden dapat menjawab dan menuliskan isian sesuai kehendak dan keadaan 

yang dialaminya. Selain itu, teknik tersebut memungkinkan diperolehnya data 

yang bervariasi yang merepresentasikan sikap responden yang sebenarnya.  

5. Observasi 

Teknik observasi dilakukan pada saat uji coba dan implementasi model 

pembelajaran apresiasi cerita. Observasi dilakukan guna memperoleh gambaran 

tentang proses pelaksanaan uji coba dan implementasi model tersebut. Data hasil 

observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, 

tes, survey, dan video tapping. Dengan adanya observasi, diharapkan dapat 

diperoleh data penelitian yang lebih komprehensif.  

6. Video Tapping 

Pengambilan (perekaman) video dilakukan untuk mendokumentasikan  

kegiatan uji coba dan implementasi model. Selain untuk melengkapi dan sebagai 

penunjang data hasil observasi yang terbatas, data video juga menjadi arsip 

kegiatan  penelitian yang dapat diamati ulang pascakegiatan berlangsung. Teknik 

ini memungkinkan peneliti untuk mengobservasi ulang seluruh rangkaian uji coba 

dan implementasi model dengan lebih holistik dan komprehensif.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan teknik pengolahan data, instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi, pedoman dan daftar pertanyaan wawancara terstruktur 

tentang model P-IKADKA pada pembelajaran apresiasi cerita di SD; pedoman 

analisis cerita berdasarkan muatan literasi diri; pedoman analisis kesesuaian cerita 

dengan prinsip pemilihan bahan ajar; pedoman kesesuaian cerita dengan 

karakteristik peserta didik; pedoman implementasi dan format observasi 
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implementasi model apresiasi; pedoman dan daftar pertanyaan wawancara 

terstruktur tentang profil literasi diri peserta didik SD, perangkat tes literasi diri, 

serta angket respons guru dan siswa terhadap model P-IKADKA pada 

pembelajaran apresiasi cerita di SD.  

3.5.1 Pedoman Wawancara dan Topik Pertanyaan Wawancara 

Untuk memperoleh data tentang profil pembelajaran apresiasi sastra yang 

dilaksanakan di SD, maka dilakukan wawancara terhadap guru. Adapun 

instrumen penelitian yang diperlukan, yaitu Pedoman wawancara berikut topik 

pertanyaannya. Pedoman Wawancara berisi uraian tentang arahan dan  tujuan 

wawancara yang disusun tidak terpisah dengan daftar pertanyaan wawancara. 

Tabel 3.1 

Topik Pertanyaan Wawancara tentang Pembelajaran Apresiasi Sastra di SD 

No Topik pertanyaan yang diajukan No urut pertanyaan 

1 Pernah/tidaknya mengajar apresiasi sastra 1 

2 Model pembelajaran apresiasi sastra 2,3 

3 Tujuan pembelajaran apresiasi sastra 4, 5, 6, 7, 8 

4 Tema bahan ajar apresiasi sastra 9, 10 

5 Sumber dan Kriteria bahan ajar apresiasi sastra 11, 12, 13, 14, 15 

6 Literasi diri 16, 17, 18 

Untuk memperoleh data tentang profil pembelajaran apresiasi sastra yang 

dilaksanakan di SD, maka dilakukan wawancara terhadap guru. Adapun 

instrumen penelitian yang diperlukan, yaitu Pedoman wawancara berikut topik 

pertanyaannya. Pedoman Wawancara berisi uraian tentang arahan dan  tujuan 

wawancara yang disusun tidak terpisah dengan daftar pertanyaan wawancara. 

Tabel 3.2 

  Daftar Pertanyaan Wawancara tentang Profil Literasi Diri Siswa SD 

No Topik Pertanyaan yang Diajukan No Urut 

1 Tentang Literasi Diri 1-3 

2 Fisik Diri 4, 7, 8, 9 

3 Sifat Diri 5, 10, 11,12 

4 Peran Diri 6, 13, 14, 15 

 

3.5.2 Instrumen Implementasi  Model 

Instrumen implementasi model terdiri atas pedoman/buku petunjuk 

implementasi model,  observasi kegiatan implementasi model, dan kisi-kisi angket 

literasi diri. Berikut uraian instrumen tersebut. 
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3.5.2.1 Pedoman dan Kisi-Kisi Observasi  

Pedoman observasi sebagai acuan dalam mengamati proses implementasi 

model ialah bagaimana interaksi antara guru dan siswa terjadi. Pengamatan 

dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dirancang dalam model. 

Pedoman observasi sebagai acuan dalam mengamati proses implementasi atau 

penerapan model, difokuskan untuk memotret proses pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung guna menakar kualitasnya berdasarkan pengamatan terhadap 

interaksi antara guru dan siswa. Pada saat proses pelaksanaan pembelajaran 

tersebut apakah aktivitas guru dan siswa memiliki kesesuaian dengan tahapan-

tahapan atau prosedur yang telah dirancang dalam model. Dengan demikian 

terdapat dua instrumen observasi, yaitu untuk guru dan untuk siswa. Pedoman 

observasi secara lengkap terdapat pada lampiran B. 

3.5.2.2 Kisi-kisi Tes Literasi Diri 

Adapun kisi-kisi tes literasi diri disusun berdasarkan aspek-aspeknya, yaitu 

ciri fisik, kepribadian (sifat), dan peran diri. Dengan demikian, tes tersebut 

menjaring literasi diri peserta didik, yang dirumuskan berikut ini.  

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Tes Literasi Diri 

No Kisi-Kisi No Urut 

1 Pengetahuan tentang fisik diri 1a-6a 

2 Perasaan terhadap keadaan fisik diri 7a-11a 

3 Pengetahuan tentang sifat/watak diri 1b-6b 

4 Perasaan tentang sifat/watak diri 7b-11b 

5 Pengetahuan tentang peran diri 1c-6c 

6 Perasaan tentang peran diri 7c-11c 

Pada tahap implementasi model, prates dilakukan secara lisan terhadap 

peserta didik SD yang akan mengikuti pembelajaran apresiasi cerita untuk 

memperoleh data awal literasi diri mereka. Hal tersebut dilakukan karena pada 

dua kali tahap uji coba, data literasi diri peserta didik antara sebelum dengan 

setelah pembelajaran apresiasi tidak berbeda signifikan ketika dilakukan dengan 

tes tertulis. Ada kesan, seolah peserta didik harus dapat menjawab dengan benar 

sehingga banyak bertanya kepada kawan maupun guru. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian yang perlu mengungkap data autentik mereka. Secara 

mendasar, tidak ada perbedaan antara substansi tes, baik lisan maupun tertulis. 
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Jadi, yang berbeda hanya teknisnya saja. Pada saat tes lisan, peserta didik tidak 

memiliki kesempatan untuk bertanya kepada guru, ataupun bertanya kepada 

kawannya sehingga jawaban yang diberikan betul-betul autentik.  

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket Respons Siswa  terhadap Implementasi Model  

No Materi No urut 

1 Apakah setelah mengapresiasi cerita siswa dapat 

menyebut ciri fisik diri 

1 

2 Apakah setelah mengapresiasi cerita siswa merasa baik 

dengan keadaan fisik diri 

2 

33 Apakah setelah mengapresiasi cerita siswa dapat 

meyadari bahwa perbedaan fisik dengan orang lain bukan 

merupakan masalah 

3 

4 Apakah setelah mengapresiasi cerita siswa merasa perlu 

lebih menghargai, memperhatikan, dan merawat tubuh 

dengan lebih baik. 

4 

5 Apakah setelah mengapresiasi cerita dapat menyebut 

sifat/watak diri 

5 

6 Apakah setelah mengapresiasi cerita dapat menyebutkan 

ada sifat diri yang baik dan kurang baik 

6 

7 Apakah setelah mengapresiasi cerita dapat menyadari 

perilaku buruk dan timbul keinginan untuk jadi lebih baik 

7 

8 Apakah setelah mengapresiasi cerita dapat menyebutkan 

peran diri 

8 

9 Apakah setelah mengapresiasi cerita dapat menyadari 

melakukan banyak peran diri 

9 

10 Apakah setelah mengapresiasi cerita memiliki keinginan 

untuk melakukan peran diri dengan lebih baik 

10 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Angket Respons Guru terhadap Implementasi Model P-IKADKA   

No Topik Pertanyaan No Urut  

1 Tanggapan terhadap model PIKADKA sebagai model 

pembelajaran apresiasi sastra-cerita. 

1 

2 Tanggapan terhadap bahan ajar apresiasi sastra-cerita. 2 

3 Tanggapan terhadap media booklet dalam pembelajaran 

apresiasi sastra-cerita. 

3 

4 Tanggapan terhadap LKPD pembelajaran apresiasi sastra-

cerita. 

4 

5 Tanggapan terhadap RPP apresiasi sastra-cerita. 5 

6 Tanggapan terhadap pelaksanaan pembelajaran apresiasi 

sastra-cerita. 

6 

7 Tanggapan terhadap hasil pembelajaran apresiasi sastra-

cerita. 

7 
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3.5.3 Validitas Instrumen Penelitian 

Sebelum istrumen digunakan terlebih dahulu uji validitas instrumen. Uji ini 

merupakan ukuran yang menyatakan kesahihan suatu instrumen sehingga mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas tes yang digunakan adalah uji 

validitas isi (content validity). Untuk mengetahui uji validitas isi tes, dilakukan 

penelaahan (judgement) terhadap butir-butir instrumen yang dipertimbangkan 

oleh satu orang pakar literasi, yaitu Prof. Tatat Hartati, Ph.D dan satu orang 

psikolog anak, yaitu Nina Maulina, M.Psi.  

Berdasarkan  hasil judgment oleh satu orang pakar literasi dan satu orang 

psikolog anak bahwa instrumen yang akan digunakan layak untuk dijadikan 

instrumen dengan catatan perlu memperhatikan keterbacaan wacana dengan 

karakteristik anak. Untuk lebih lengkapnya di Lampiran B.  

3.6 Teknik Pengolahan Data Penelitian 

Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis. Terdapat beberapa teknik 

pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pertama, teknik 

pengolahan data hasil wawancara tentang model pembelajaran apresiasi sastra di 

SD. Kedua, teknik pengolahan data proses dan hasil implementasi model 

pembelajaran apresiasi. Ketiga, data teknik pengolahan data respons guru dan 

siswa terhadap model pembelajaran apresiasi. 

1. Teknik Pengolahan Data Wawancara 

Pengolahan data hasil wawancara tentang model pembelajaran aspresiasi 

sastra-cerita di SD dan pengolahan data profil literasi diri siswa SD dilakukan 

dengan menempuh langkah-langkah berikut ini.  

a. Melakukan transkripsi rekaman/penulisan jawaban wawancara. 

b. Melakukan kategorisasi jawaban sesuai dengan kriteria yang sejenis. 

c. Melakukan rekapitulasi jawaban responden sesuai dengan kriteria yang sejenis 

sebagai data temuan hasil wawancara. 

d. Melakukan analisis dengan cara mengonfirmasi data model pembelajaran 

apresiasi sastra di SD yang dilakukan para guru dengan teori prosedur 

penyajian karya sastra (apresiasi); serta kesesuaian data profil literasi diri 

siswa SD dengan aspek literasi diri.   
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e. Menetapkan simpulan tentang bagaimana guru menyelenggarakan 

pembelajaran apresiasi sastra-cerita di SD dan profil literasi diri siswa SD. 

2.  Teknik Pengolahan Data Observasi Implementasi Model 

Data hasil observasi terhadap guru dan peserta didik dihitung dan 

dibandingkan dengan skor ideal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dianalisis 

dan digambarkan kesesuaiannya dengan model pembelajaran yang telah dirancang 

sebelumnya. Analisis data proses implementasi model dilakukan terhadap 

keseluruhan proses pembelajaran, dalam hal ini interaksi antara pendidik dan 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar atau pengamatan umum terhadap 

apa yang terjadi selama model apresiasi sastra dilaksanakan. 

3. Teknik Pengolahan Data Tes Literasi Diri 

Pengolahan data hasil implementasi model berupa skor tes literasi diri 

dilakukan secara statistik  dengan menempuh langkah-langkah berikut ini.  

a. Mengumpulkan lembar jawaban tes dari peserta didik pada pengukuran 

pertama (prates) dan kedua (pascates). 

b. Melakukan kategorisasi aspek jawaban peserta didik sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan rekapitulasi jawaban peserta didik sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

d. Menghitung rata-rata skor tiap kategori aspek. 

e. Menghitung skor total prates, pascates dan N Gain literasi diri. 

f. Membandingkan skor literasi diri sebelum dan setelah implementasi model 

apresiasi cerita sebagai wahana penguatan literasi diri. 

 

4. Teknik Pengolahan Data Respons Guru dan Siswa 

Pengolahan data respons guru dan siswa terhadap implementasi  model 

pembelajaran aspresiasi sastra-cerita di SD dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah berikut ini. 

a. Mengumpulkan dokumen respons guru dan siswa terhadap model 

pembelajaran apresiasi. 

b. Melakukan kategorisasi jawaban sesuai dengan kriteria yang sejenis. 

c. Melakukan rekapitulasi jawaban responden sesuai dengan kriteria yang 

sejenis sebagai data temuan hasil wawancara. 
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d. Melakukan analisis dengan cara membandingkan dan menelisisk 

kecenderungan data respons siswa terhadap model pembelajaran apresiasi 

sastra di SD.   

e. Menetapkan simpulan tentang bagaimana guru dan siswa merespons model 

pembelajaran apresiasi sastra di SD. 

Selain pengolahan data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif, 

pengolahan data juga diperkuat dengan uji statistik dengan langkah–langkah 

berikut ini. 

a. Menguji normalitas sebaran data dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dari SPSS 21,0 dengan kriteria uji: suatu distribusi 

data dikatakan normal apabila nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 ( = 

5%). Adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut. 

(1) Memasukan data pada tabel yang berada di program SPSS 21,0. 

(2) Memilih menu analyze pada program SPSS 21,0  

(3) Memilih nonparametric test, kemudian memilih sub menu 1-sample K.S. 

(4) Muncul kotak dialog dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Pada kotak dialog tersebut di kotak Test Distribution mengklik sub 

menu normal. 

(5) Mengklik ok untuk mengakhiri perintah. Setelah itu munculah tabel 

output. 

(6) Pada tabel output terdapat nilai Asymp. Sig.  Kemudian mengujinya 

dengan kriteria: suatu distribusi data dikatakan normal apabila nilai 

Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 ( = 5%). 

 

b. Menguji homogenitas data dengan menggunakan uji Anova dari SPSS 21,0 

dengan kriteria uji: suatu distribusi data dikatakan homogen apabila nilai 

Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 ( = 5%). Adapun langkah–langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

(1) Membagi data menjadi dua bagian, data nomor ganjil (1) dan data nomor 

genap (2) 

(2) Memasukan data pada tabel yang berada di program SPSS 21,0. 

(3) Memilih menu analyze pada program SPSS 21,0  
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(4) Memilih compare means, kemudian memilih sub menu one way ANOVA 

(5) Muncul kotak dialog dengan nama One Way ANOVA. Pada kotak dialog 

tersebut masukan data ganjil ke deprendent list dan data genap ke factor 

(6) Pada kotak dialog itu juga, klik options dan memilih menu Homogenity 

of Variance Test. 

(7) Mengklik continue untuk keluar dari kotak dialog tersebut 

(8) Mengklik ok untuk mengakhiri perintah. Setelah itu munculah tabel 

output 

(9) Pada tabel output terdapat nilai Asymp. Sig.  Kemudian mengujinya 

dengan kriteria: suatu distribusi data dikatakan homogen apabila nilai 

Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 ( = 5%). 

 

c. Menguji perbedaan rata–rata prates dan pascates dengan menggunakan 

program SPSS 21,0 dengan kriteria uji: terdapat perbedaan antara prates 

dengan pascates secara signifikan apabila nilai Asymp. Sig lebih kecil dari 

0,05 ( = 5%).  

(1) Jika data yang akan diuji bersifat normal dan homogen maka pengujiannya 

menggunakan uji Paired Sample T Test. Adapun langkah– langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

(a) Memasukan data prates (data 1) dan data pascates (data2) pada tabel 

yang berada di program SPSS 21,0. 

(b) Memilih menu analyze pada program SPSS 21,0  

(c) Memilih Compare Means, kemudian memilih sub menu Paired Sample 

T Test 

(d) Muncul kotak dialog dengan nama Paired Sample T Test 

(e) Pada kotak dialog tersebut masukan data 1 ke variable 1 dan data 2 ke 

variable 2 

(f) Mengklik ok untuk mengakhiri perintah. Setelah itu munculah tabel 

output Paired Sample T Test 

(g) Pada tabel output Paired Sample T Test terdapat nilai Asymp. Sig.  

Kemudian mengujinya dengan kriteria: terdapat perbedaan yang 
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signifikan antara prates dengan pascates apabila nilai Asymp. Sig lebih 

kecil dari 0,05 ( = 5%). 

(2) Jika data yang akan diuji bersifat tidak normal dan homogen atau normal 

dan tidak homogen atau tidak normal dan tidak homogen maka 

pengujiannya menggunakan uji Wilcoxon. Adapun langkah – langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

(a) Memasukan data prates (data 1) dan data pascates (data2) pada tabel 

yang berada di program SPSS 21,0. 

(b) Memilih menu analyze pada program SPSS 21,0  

(c) Memilih nonparametric test, kemudian memilih sub menu 2 Related 

sample 

(h) Muncul kotak dialog dengan nama Two Related sample Test. Pada 

kotak dialog tersebut masukan data 1 ke variable 1 dan data 2 ke 

variable 2. 

(d) Pada kotak dialog tersebut juga di kotak Test Type mengklik sub menu 

Wilcoxon 

(e) Mengklik ok untuk mengakhiri perintah. Setelah itu munculah tabel 

output 

(i) Pada tabel output terdapat nilai Asymp. Sig.  Kemudian mengujinya 

dengan kriteria: terdapat perbedaan yang signifikan antara prates 

dengan pascates apabila nilai Asymp. Sig lebih kecil dari 0,05 ( = 

5%). 

 

Untuk menganalisis peningkatan prates ke pascates menggunakan skor gain 

yang dinormalisasi N-gain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam 

menafsirkan perolehan gain masing-masing siswa. Gain yang dinormalisasi dapat 

dihitung menggunakan rumus g factor (gain score dinormalisasi) yang 

dikembangkan Hake, RR. (1998) dengan rumus:  

                 N-gain  = 
premaks

prepost

SS

SS




              (3.1) 

Keterangan : 

Spost  =  skor tes akhir 

Spre    =  skor tes awal 
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Smaks  =  skor maksimum  

Gain yang dinormalisasi ini diinterpretasikan dengan kriteria pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.6   

Kategori Tingkat  N-gain 

Batasan Kategori 

 N-gain > 0,7   Tinggi 

0,3 ≤   N-gain   ≤ 0,7   Sedang 

N-gain   < 0,3   Rendah 

3.7 Pemilihan Bahan Ajar Cerita Anak 

Model P-IKADKA mensyaratkan adanya cerita anak yang digunakan 

sebagai bahan ajar.  Pemilihan dan penentuannya dilakukan berdasarkan analisis 

kebutuhan dan kesesuaian bahan ajar tersebut dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan, yakni diorientasikan pada penguatan literasi diri siswa SD.  

Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, yaitu relevansi, konsistensi, dan 

kecukupan dijadikan acuan utama dalam menentukan cerita anak yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus untuk menakar  

kualitas cerita, dalam hal ini memastikan muatan literasi diri terepresentasikan  

dalam tokoh dan penokohan cerita. Selain itu, untuk memastikan bahwa cerita 

yang dipilih sebagai bahan ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik SD, 

maka dilakukan analisis terhadap aspek bahasa, kesesuaian cerita dengan 

perkembangan jiwa anak, serta latar belakang budaya dalam cerita. Oleh karena 

itu, maka dilakukan analisis dengan menggunakan pedoman analisis kesesuaian 

berikut ini.  

Tabel 3.7 

Pedoman Analisis Cerita Berdasarkan Muatan Literasi Diri 

Fokus Analisis Aspek Analisis Keterangan 

Ada Tidak 

Literasi Diri Fisik Diri Tokoh   

Kepribadian/sifat Diri Tokoh   

Peran Diri Tokoh   

Tabel 3.8 

Pedoman Kesesuaian Cerita dengan Karakteristik Peserta Didik 

Fokus Analisis Aspek Analisis Keterangan 

Sesuai Tidak sesuai 

Kesesuaian dengan Bahasa   
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Karakteristik 

Peserta Didik 

Perkembangan Jiwa Anak   

Latar Belakang Budaya   

Tabel 3.9 

Pedoman Kesesuaian Cerita dengan Prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Fokus Analisis Aspek Analisis Keterangan 

Ya Tidak  

Kesesuaian dengan 

Prinsip Pemilihan 

Bahan Ajar 

Relevansi   

Konsistensi   

Kecukupan   
  

 Selain bahan ajar berupa cerita, juga terdapat perangkat pembelajaran 

seperti RPP, LKPD, dan media booklet yang digunakan dalam penerapan model 

P-IKADKA berbasis representasi diri tokoh cerita pada pembelajaran apresiasi 

sastra sebagai afirmasi literasi diri ini. RPP disusun sesuai dengan sintak atau 

tahapan pada model P-IKADKA. Adapun LKPD dan media booklet 

penyusunannya disesuaikan dengan konten materi pada bahan ajar. LKPD terdiri 

atas dua bagian, yaitu lembar kerja yang memfasilitasi peserta didik untuk 

memahami dan menuliskan aspek literasi diri yang direpresentasikan tokoh cerita 

serta lembar kerja yang memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan 

menuliskan aspek literasi dirinya sendiri. Media booklet terdiri atas aspek-aspek 

literasi diri berikut contoh gambarnya yang dimaksudkan agar peserta didik 

memiliki gambaran konkret atas setiap aspek literasi diri yang dipelajarinya. 

Pemilihan media ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak setiap siswa 

memiliki pengetahuan yang sama tentang aspek literasi yang dimaksud berikut 

gambaran visual/konkretnya.  

 


