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BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Model

pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah model

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Model

ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik(Tegeh,

2014:41). Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dapat

berupa proses, produk dan rancangan (Punaji, 2015:277).

Model pengembangan yang digunakan dalam melakukan pengembangan

ini adalah pengembangan prosedural.Model prosedural adalah model deskriptif

yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti

untuk menghasilkan suatu produk tertentu (Punaji, 2015:284).

Menurut I Made Tegeh (2014:42) langkah-langkah model ADDIE dalam

penelitian pengembangan meliputi: (1) Analisis, (2) Perancangan, (3)

Pengembangan, (4) Implementasi, (5) Evaluasi.
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Gambar 3.1 tahapan ADDIE (Tegeh, 2014:42)

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengembangan model

pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara dalam mata pelajaran

Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD. Model pengembangan yang digunakan

adalah model prosedural yang bersifat deskriptif.

1. Analisis

Penelitian dapat berangkat dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan

dari penelitian ini adalah pada saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia materi

membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN Cangkringmalang II pada saat

proses pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung masih di dominasi oleh

kegiatan yang berpusat pada guru melalui metode ceramah. Guru pernah

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Ketika menggunakan

model CIRC, proses belajar mengajar tidak sesuai dengan yang diharapkan guru.

Siswa masih banyak yang bosan, tidak memperhatikan perintah guru, berbicara

sendiri dengan kelompoknya.Siswa kurang aktif dalam hal berkomunikasi yang

berkaitan dengan pembelajaran, guru hanya berpacu pada buku siswa pada saat

memberi materi.

Tahap II
Perancangan

Tahap I
Analisis

TahapIII
Pengembangan

Tahap IV
Implementasi

Tahap V
Evaluasi
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Kedudukan model pembelajaran ada dalam strategi pembelajaran yaitu

sebagai seperangkat rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk merancang

bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran di kelas atau

ditempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran.

2. Perancangan

Pada tahap perancangan ini, peneliti menentukan indikator yang dilakukan

siswa, metode, stratergi pembelajaran serta media pembelajaran.

RPP ini sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran model CIRC dengan

permainan tongkat berbicara. RPP akan dilaksanakan pada kelas IV SD pada tema

7 subtema 1 pembelajaran 4. RPP berisi KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran,

metode, langkah-langkah pembelajaran, sumber dan media

pembelajaran.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan scientific, model

pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara.Media yang digunakan

adalah tongkat berbicara dan tiket permainan.

Buku panduan dicetak dengan ukuran A5 pada kertas AP. Pada buku

panduan terdapat cover, kata pengantar, daftar isi, teori mengenai CIRC,

permainan tongkat berbicara, langkah-langkah permainan, peraturan tiket. Cover

berisi judul dan gambar menarik dengan warna dominan biru muda.

3. Pengembangan

Produk yang dihasilkan adalah langkah-langkah model pembelajaran

CIRC dengan permainan tongkat berbicara.Langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut :

a. Siswa membentuk kelompok terdiri dari 4 siswa;
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b. Guru membagikan lembar kerja, siswa membaca wacana yang terdapat

dalam lembar kerja;

c. Guru menyiapkan alat-alat permainan, yaitu : stick dan tiket permainan.

d. Siswa berdiskusi secara aktif dalam kelompok tentang permasalahan yang

ada dalam lembar kerja yang dibagikan guru;

e. Masing-masing siswa mencatat hasil diskusi kelompoknya ke dalam buku

latihannya dan siswa saling merevisi hasil pekerjaan mereka;

f. Setelah siswa selesai merevisi hasil pekerjaan temannya, permainan

dimulai dengan aba-aba dari guru dan stick mulai berjalan dari kelompok

satu ke kelompok lainnya.

g. Dengan menjalankan stick, seluruh kelompok menyanyikan lagu anak-

anak atau lagu nasional sampai guru mengucapkan kata “stop”.

h. Kelompok yang sedang memegang stick tersebut diharuskan megambil

tiket dari tiga warna tiket tersebut, siswa diberi wewenang untuk memilih

salah satu warna dan mengambil satu tiket yang berisi perintah untuk

kelompoknya.

i. Masing-masing kelompok menunjuk wakilnya untuk membacakan hasil

kerja kelompoknya di depan kelas;

j. Siswa dari kelompok lain menanggapi (bertanya, member pendapat,

menyanggah) hasil kerja kelompok penyaji;

k. Guru memberi penguatan terhadap kerja kelompok;

l. Guru dan siswa membuat kesimpulan;

m. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran.
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4. Implementasi

Produk pengembangan ini diterapkan pada siswa kelas IV SDN

Cangkringmalang II dengan jumlah 28 siswa dengan langkah-langkah produk

yang telah dikembangkan untuk mengetahui keefektifan produk.Implementasi ini

bertujuan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari guru maupun siswa

yang telah mengikuti proses pembelajaran. Tahap implementasi dihasilkan data

respon siswa.

5. Evaluasi

Dalam menentukan keefektifanpenelitian pengembangan ini, jenis data

yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif.Data kualitatif diperoleh

dari hasil evaluasi dari para ahli serta hasil observasi. Hasil tersebut dianalisis

kembali dengan cara dideskripsikan dan dijadikan sebagai acuan dalam

melakukan revisi pada pengembangan produk yang dikembangkan. Data

kuantitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli dan angket respon siswa

kemudian dianalisis dengan teknik persentase.Data yang dianalisis terdiri dari

lembar evaluasi dari ahli materi dan ahli permainan. Untuk mengetahui hasil

belajar siswa, evaluasi yang digunakan adalah uji T-test jenis paired test. Evaluasi

yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan rubrik

yang berisi beberapa aspek dan menggunakan tabel keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan ini dilakukan pada pada siswa kelas IV SDN

Cangkringmalang II yang bertempat di Jln. Raya 17A Wage-Cangkringmalang

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, pada 08 Maret 2017.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada pengembangan

model pembelajaran CIRC dengan permainan tongkat berbicara ini adalah sebagai

berikut :

1. Observasi

Observasi awal dilakukan bertempat di SDN Cangkringmalang II,

kelas IV dengan siswa yang berjumlah 28 siswa. Kegiatan ini dilakukan

dengan cara mengamati kegiatan pembelajaran sebelum di berikan produk.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk memberikan solusi yang

tepat melalui perancanaan penerapan model pembelajaran yang sesuai

dengan persoalan di lapangan.

2.Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar setiap siswa, tes

dilakukandengan cara pre tes dan pos tes. Pre tes dilaksanakan ketika

sebelumimplementasi produk dan pos tes dilaksanakan setelah produk

diimplementasikan.

3. Angket

Angket yang diberikan yaitu berupa angket validasi dan angket

respon siswa.Angket validasi ini diajukan kepada dosen ahli permainan

dan ahli pembelajaran.Angket ini diberikan pada saat evaluasi produk

untuk penyempurnaan pengembangan model pembelajaran CIRC dengan

permainan tongkat berbicara.Sedangkan angket respon siswa diberikan

setelah produk diterapkan untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk.
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4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru,

peneliti dan siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada

penelitian ini berupa foto dan video pada saat kegiatan penerapan produk

berlangsung.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono,

2013:305).Penelitian perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat,

karena teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang mempenuhi standar data yang ditetapkan.

Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk

mengumpulkan data pada pengembangan model pembelajaran CIRC dengan

permainan tongkat berbicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi

membaca pemahaman pada siswa kelas IV SD adalah sebagai berikut :

1. Lembar Observasi

Lembar observasi ini berupa rubrik ketercapaian tujuan

pembelajaran yangberisi beberapa aspek dan tabel keaktifan siswa.

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini dugunakan untuk bahan

wawancara mengenai analisis kebutuhan. Instrumen wawancara ini

diajukan kepada guru kelas yang mengetahui proses belajar mengajar dan

karakteristik siswa kelas IV SD.
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono,

2013:317)

3. Angket

Angket evaluasi dalam penelitian ini digunakan untuk

mengumpulkan data tentang kelayakan produk yang akan diisi oleh dosen

ahli permainan yaitu Ibu Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd dan ahli

pembelajaran yaitu Ibu Maria K., S.Pd.

Tabel 3.1 Kriteria Ahli Evaluator
No. Subjek Validasi Kriteria Jabatan
1. Ahli permainan

Ibu Ima Wahyu Putri
Utami, M.Pd

 Lulusan S2 pendidikan
dasar.

 Berpengalaman
mengajar menjadi
dosen lebih dari 1
tahun.

Dosen PGSD

2. Ahli Pembelajaran
Ibu Maria K., S.Pd

 Lulusan S1
 Berpengalaman

mengajar lebih dari 5
tahun

Guru kelas IV SDN
Cangkringmalang II

4. Data Respon Siswa

Data respon siswa digunakan untuk mengumpulkan pendapat siswa

terhadap produk yang dikembangkan.Angket ini diisi oleh siswa pada akhir

kegiatan implementasi produk.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil pengumpulan data harus segera

diproses sehingga diketahui apakah tujuan pelaksanaan penelitian tercapai atau

tidak. Berikut penjelasan teknik analisis data dalam penelitian ini :
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a. Analisis Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis secara

deskriptif kualitatif.Wawancara dilakukan pada guru kelas IV SD sehingga

didapatkan data yang dinginkan, seperti model pembelajaran yang dibutuhkan

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan karakteristik siswa.Data yang didapat

digunakan sebagai rujukan untuk memperbaiki produk ini.

b. Analisis Data Kuantitatif

Angket validasi dianalisis dengan skala likert yang menggunakan skala 1

sampai 4 dengan pedoman penilaian seperti pada tabel.Skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang mengenai suatu

fenomena (Sugiyono, 2013:134).

Kategori skor dalam skala likert dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi
Skala Kriteria terhadap produk

1 Kurang setuju/kurang baik/kurang sesuai/kurang mudah/kurang paham/kurang
menarik/kurang mengerti/kurang layak/kurang bermanfaat/kurang memotivasi/
kurang aktif.

2 Cukup setuju/cukup baik/cukup sesuai/cukup mudah/cukup paham/cukup
menarik/cukup mengerti/cukup layak/cukup bermanfaat/cukup memotivasi/ cukup
aktif.

3 Setuju/baik/sesuai/mudah/paham/menarik/mengerti/layak/bermanfaat/ memotivasi/
aktif.

4 Sangat setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat paham/sangat
menarik/sangat mengerti/sangat layak/sangat bermanfaat/sangat memotivasi/ sangat
aktif.

(Sumber: Sugiyono, 2010 : 134)
Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan rumus

dibawah ini (Sugiyono, 2010:418) :

Presentase skor = jumlah skor penilaian x 100%

Skor penilaian maksimal

Hasil analisis lembar evaluasi digunakan untuk mengetahui kelayakan

permainan yang dikembangkan dengan menggunakan interpretasi sebagai berikut
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Interpretasi skor angket evaluasi produk
Tabel 3.3 Interpretasi Skor Angket Validasi Produk

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan
1. 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu

direvisi
2. 60≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi
3. 40≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi
4. 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi
5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu

direvisi
(Sumber: Arikunto, 2010 : 35)

Kriteria kelayakan Permainan:

a. Sangat layak, layak: melibatkan 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotor),
media yang digunakan aman bagi siswa (tidak tajam, tidak ada bagian-
bagianyang dapat melukai anak dan tidak mengandung zat yang berbahaya),
melibatkan fisik dan indra.

b. Kurang layak: melibatkan 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotor), media yang
digunakan kurang aman bagi siswa (tidak tajam, ada bagian-bagianyang
dapat melukai anak dan tidak mengandung zat yang berbahaya), melibatkan
fisik dan indra.

c. Tidak layak: hanya melibatkan 2 ranah (kognitif dan afektif/ kognitif dan
psikomotor/ afektif dan psikomotor), media yang digunakan kurang aman
bagi siswa (tidak tajam, ada bagian-bagianyang dapat melukai anak dan tidak
mengandung zat yang berbahaya), melibatkan fisik dan indra.

d. Sangat tidak layak: tidak melibatkan 3 ranah, media yang digunakan tidak
aman bagi siswa, hanya melibatkan fisik dan indra (Khobir, 2009: 200).

Jika hasil evaluasi menunjukkan presentase kurang dari 61% maka produk

dinyatakan tidak valid, maka perlu dilakukan revisi lebih mendalam terhadap

produk yang dikembangkan.

c. Analisis Data Respon Siswa

Dalam mengolah data angket respon siswa, jawaban-jawaban yang

dihasilkan akan diukur  menggunakan skala Guttman, dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.4 Penilaian Skala Guttman (Lampiran 5)

Keterangan Skor
Ya 1

Tidak 0

Perhitungan presentase respon siswa dari data yang sudah dikumpulkan

menggunakan rumus sebagai berikut :
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Sama halnya dengan penilaian evaluator, maka hasil perolehan angket

respon siswa dianalisis dengan presentase menggunakan rumus dari Sugiyono

(2013:418):

Presentase skor = jumlah skor penilaian x 100%

Skor penilaian maksimal

Hasil analisis angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon

positif siswa terhadap produk yang dikembangkan dengan menggunakan

interpretasi skor.

Tabel 3.5 Interpretasi Skor Angket Respon Siswa
No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan

1. 80≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu
direvisi

2. 60≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi
3. 40≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi
4. 20≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi
5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu

direvisi

(Sumber: Arikunto, 2010 : 35)

Jika hasil evaluasi menunjukkan presentase lebih dari 61% maka produk

tersebut dinyatakan mendapat respon positif dari siswa. Dengan demikian, produk

yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai produk

pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar.

d. Uji  T-test

Uji T-test yang digunakan untuk menghitung hasil belajar siswa adalah uji

T-test jenis paired test. Paired test adalah uji dua variabel yang saling

berhubungan (perbandingan). Menggunakan Ho= tidakada perbedaan rata-rata

sebelum dan sesudah diterapkanya produk penelitian pengembangan; Ha= ada

perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diterapkanya produk penelitian

pengembangan (Yohanes, 2011 : 47-51).


