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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

Pada bab III ini dibahas model, prosedur, tempat & waktu, intrumen penelitian, 

sertateknik analisis. Prosedur penelitian terdiri pengumpulan data, perencanaan 

produk awal, validasi ahli, revisi hasil validasi ahli, uji coba kelompok kecil, revisi 

hasil uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar, dan produk akhir. 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model pengembangan dalam peneltian ini adalah rancangan pengembangan 

Research and Development (R&D). Borg and Gall (1983: 775) menyatakan bahwa 

rancangan pengembangan R & D mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi yaitu melakukan 
studi literatur, observasi ke kelas/sekolah untuk memperoleh 
kebutuhan dan pertimbangan lain dari segi nilai, (2) Perencanaan. 
Menyusun rencana penelitian, merumuskan tujuan yang hendak 
dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah 
penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas, (3) 
pengembangan draft produk. Pengembangan bahan pembelajaran buku 
pegangan, proses pembelajaran dan evaluasi, (4) Ujicoba lapangan 
awal. Uji coba lapangan terhadap 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 
13 subjek. Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara dan 
pengedaran angket (5) Merevisi hasil uji coba. Memperbaiki atau 
menyempurnakan hasil uji coba. (6) Uji lapangan. Melakukan uji coba 
yang lebih luas kepada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 
orang subjek uji coba, (7) Penyempurnaan produk hasil uji coba 
lapangan (8) uji pelaksanaan lapangan. Dilaksanakan kepada 10 
sampai 30 sekolah dengan melibatkan 40 sampai 200 subjek. Pengujian 
dilakukan melalui angket, wawancara dan observasi dan analisis 
hasilnya (9) penyempurnaan produk akhir berdasarkan uji coba 
lapangan (10) diseminasi dan implementasi. Melpaorkan hasilnya 
dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal. Bekerjasama dengan 
penerbit untuk pengontrolan kualitas.  
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Ardhana (2002:9) menyatakan setiap pengembangan tentu saja dapat 

memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat bagi dirinya 

berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses pengembangan.  

Maka dari itu, atas dasar penjelasan tersebut dalam penelitian ini dilakukan 

modifikasi terhadap langkah-langkah rancangan pengembangan, sebab bukan suatu 

keharusan untuk menggunakan rancangan pengembangan dari Borg dan Gall secara 

menyeluruh. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rancangan penelitian Borg & Gall yang terdiri dari sepuluh 

langkah, peneliti melakukan modifikasi menjadi tujuh langkah rancangan 

penelitian untuk pengembangan buku saku Tembang Dolanan. Hal ini disesuaikan 

dengan karakter yang akan diteliti, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, serta 

biaya yang dikeluarkan. 

Adapun modifikasi langkah-langkah atau prosedur penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian dan pengumpulan 

informasi untuk kebutuhan data awal atau analisis kebutuhan (need assesment) 

peneliti menggunakan cara observasi terhadap aktifitas pembelajaran siswa dan 

penyebaran angket kepada guru dan siswa, (2) Perencanaan pengembangan produk 

awal berupa media cetak buku saku dengan mempertimbangkan materi, desain, 

batasan pokok pembahasan, serta menyiapkan rencana uji coba, (3) Evaluasi ahli, 

dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, (4) Revisi hasil evaluasi ahli, (5) Uji 

coba kelompok kecil menggunakan enam subjek penelitian, (6) Revisi hasil uji coba 

kelompok kecil apabila hasil uji coba menunjukkan bahwa produk perlu direvisi, 
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(7) Uji coba kelompok besar menggunakan tiga puluh tujuh subjek penelitian, (8) 

Produk akhir berupa media cetak buku saku Tembang Dolanan. 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian & Pengembangan (Peneliti, 2017) 

Langkah-langkah pengembangan produk akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Analisis Kebutuhan 

Pengumpulan informasi untuk kebutuhan data awal atau analisis kebutuhan 

(need assesment), peneliti menggunakan cara wawancara kepada guru kelas 4, 

dan penyebaran angket kepada guru kelas dan peserta didik kelas 4. Informasi 

yang dihasilkan dari kegiatan analisis kebutuhan awal yang dilakukan peneliti 

melalui kuisioner dan wawancara dengan guru hanya menggunakan sumber 

Analisis kebutuhan 

Perencanaan produk awal 

Evaluasi ahli 

Revisi produk awal 

Uji coba kelompok kecil  

Revisi produk 

Uji coba kelompok besar  

Produk akhir  
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belajar buku paket dan LKS.  Data yang didapat dari kuisioner yang disebar 

kepada peserta didik dan dapat disimpulkan dari 36 responden, 21 responden 

hanya bisa menyebutkan satu hingga tiga Tembang Dolanan. Dari 36 responden 

terdapat 33 responden yang setuju jika diadakan pengembangan buku saku 

Tembang Dolanan.  

2. Perencanaan Produk Awal 

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan pengembangan 

buku saku Tembang Dolanan ini dimulai dari pengumpulan syair atau tembang 

dan notasi, tafsir makna dari tembang, sampai pada pemilihan desain ilustrasi 

yang tepat. Perencanaan produk awal berupa buku saku dengan 

mempertimbangkan materi, desain, batasan pokok pembahasan dan pembuatan 

instrumen validasi serta menyiapkan rencana uji coba. 

3. Validasi Ahli 

Validasi produk buku saku Tembang Dolanan dilakukan oleh ahli media dan 

ahli materi. Para ahli atau ahli yang hendak peneliti minta kesediaannya telah 

menempuh S2 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Validasi 

materi yang peneliti pilih adalah seorang dosen lingkup keilmuannya sangat 

mumpuni dengan materi yang hendak peneliti pakai, beliau adalah Dr. Arif 

Budi Wurianto. M.Si. Sedangkan validasi media juga merupakan dosen yang 

telah banyak mengampu matakuliah yang berkaitan dengan pengembangan 

media, beliau adalah Ari Dwi Haryono. M.Pd.  

4. Uji Coba Kelompok Kecil  

Uji coba kelompok kecil dilakukan secara acak kepada peserta didik kelas IV 

SDN Girimmoyo 02 sebanyak 6 peserta. Uji coba ini dilaksanakan dengan 

http://msosiologi.umm.ac.id/id/pages/dosen/dosen-10.html
http://msosiologi.umm.ac.id/id/pages/dosen/dosen-10.html
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tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan yang ada sehingga bisa 

dijadikan evaluasi untuk uji coba kelompok besar. Data yang diperoleh dari uji 

coba ini melalui angket dan peserta bisa memberikan saran terhadap produk 

yang dikembangkan. 

5. Perbaikan Pertama 

Perbaikan pertama dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil. Pada proses ini perbaikan produk dilakukan berdasarkan 

beberapa saran dari subjek uji coba. 

6. Uji Coba Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar dilakukan kepada 37 peserta didik kelas IV SDN 

Girimoyo 02. Uji coba ini dilaksanakan setelah dilakukan revisi terhadap 

rancangan produk. Data yang diperoleh dari uji coba ini melalui pengisian 

angket. Uji coba ini peneliti berharap peserta didik dapat memberikan saran 

sebagai bahan untuk melakukan revisi terhadap rancangan produk 

pengembangan. 

7. Produk Akhir 

Produk akhir berupa “Buku Saku Tembang Dolanan” yang telah diuji coba 

pada kelompok kecil maupun besar serta telah direvisi berdasarkan saran ahli 

materi dan media. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Girimoyo 02 Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang.  
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2. Waktu 

Penelitian di SDN Girimoyo 02 ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga 

bulan Juli 2017. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan buku saku 

Tembang Dolanan di SDN Girimoyo 2 menggunakan teknik: a) observasi dan 

kuisioner untuk analisis kebutuhan, b) kuesioner untuk validasi ahli media dan ahli 

materi, c) kuesioner untuk uji coba kelompok kecil dan kelompok besar serta (d) 

dokumentasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2009:148). Dalam pengembangan 

media buku saku Tembang Dolanan pada siswa kelas IV SD, dibutuhkan tiga data 

yang berbeda, yakni: (1) data mengenai kebutuhan media buku saku Tembang 

Dolanan, (2) data penilaian produk media buku saku Tembang Dolanan, dan (3) 

data hasil uji coba respon siswa terhadap media buku saku Tembang Dolanan.  

Untuk mendapatkan data pertama, digunakan pedoman observasi dan 

kuesioner yang ditujukan kepada guru dan siswa kelas IV. Untuk mendapatkan data 

kedua difokuskan pada tingkat validitas media dengan menggunakan kuesioner 

penilaian yang ditujukan kepada dosen ahli media dan materi. Sedangkan pengisian 

data ketiga merupakan respon siswa terhadap buku saku Tembang Dolanan. Untuk 

memperoleh gambaran umum tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian  
Data  Subjek  Instrumen  

1) Kebutuhan media buku saku 
Tembang Dolanan  

- Guru kelas IV 
- Siswa kelas IV 

- Observasi 
- Kuesioner 
- Dokumentasi 

2) Penilaian produk media buku 
saku Tembang Dolanan  

- Ahli Materi 
- Ahli Media 

- Kuesioner Uji  
Validasi Ahli Materi 

- Kuesioner Uji  
Validasi Ahli Media 

3) Respon siswa terhadap produk media 
buku saku Tembang Dolanan  

- Siswa SD kelas IV 
SDN Girimoyo 02  

- Angket uji coba 
kelompok kecil 

- Angket uji coba 
kelompok besar  

- Dokumentasi 
(Sumber: Peneliti 2017) 

Instrumen yang disusun terlebih dahulu dikonsultasikan pada dosen 

pembimbing sebelum diberikan pada responden. Tujuan konsultasi tersebut adalah 

agar instrumen yang disusun memiliki validasi isi.  

1. Instrumen Pedoman Analisis Kebutuhan 

a) Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Saku Tembang Dolanan  

Lembar observasi berisi catatan hasil pengamatan selama pembelajaran 

Tembang Dolanan berlangsung. Data yang diperoleh akan menjadi bahan 

pengembangan media buku saku Tembang Dolanan. Lembar observasi dirancang 

dengan bentuk check list (√) yang diisi oleh penulis sebagai pelaku observasi 

partisipasi pasif. 

Observasi terhadap siswa digunakan untuk mengungkapkan fakta kondisi 

siswa saat pembelajaran Tembang Dolanan. Adapun aspek-aspek yang diamati 

meliputi: 1) sikap siswa terhadap pembelajaran, 2) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, 3) siswa senang saat mengikuti pembelajaran, 4) siswa mampu 

memahami materi yang disampaikan, dan 5) siswa fokus pada pembelajaran.  Untuk 
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memperoleh gambaran tentang lembar observasi ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 3.2 Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Saku Tembang 

Dolanan 
Keterangan Poin Penilaian 

Aspek penilaian: 1 2 3 4 5 
1) Sikap siswa terhadap pembelajaran       
2) Keaktifan siswa dalam pembelajaran      
3) Siswa senang saat mengikuti pembelajaran       
4) Siswa mampu memahami materi yang disampaikan      
5) Siswa fokus pada pembelajaran       
6) Bahan ajar, sumber belajar, dan media yang digunakan guru      

(Sumber: Peneliti 2017) 

b) Kuesioner Kebutuhan Guru terhadap Media Buku Saku Tembang Dolanan  

Hal-hal yang dikupas dalam kuesioner kebutuhan guru yakni, (1) sumber 

belajar / media yang digunakan dalam pembelajaran, (2) harapan guru terhadap 

pengembangan media buku saku Tembang Dolanan, dan (3) saran terhadap produk 

buku saku Tembang Dolanan.  

Pada aspek yang pertama meliputi indikator (1) pengetahuan guru terhadap 

media, (2) penggunaan media dalam pembelajaran, (3) kaitan media dengan tujuan 

pembelajaran dan (4) sumber mendapatkan media Tembang Dolanan. Indikator 

yang dibahas pada aspek kedua yaitu harapan guru terhadap pengembangan media. 

Pada aspek ini persetujuan guru kelas terhadap produk yang akan dikembangkan 

yaitu buku saku Tembang Dolanan.Pada aspek ketiga meliputi indikator (1) 

perwajahan atau desain media yang akan dikembangkan, (2) saran terhadap isi buku 

saku Tembang Dolanan dan (3) perlunya soal evaluasi pada media buku saku 

Tembang Dolanan.  
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Untuk memperoleh gambaran tentang kuesioner ini dapat dilihat pada tabel 

kisi-kisi kuesioner kebutuhan guru terhadap media buku saku Tembang Dolanan di 

bawah ini.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Kebutuhan Guru terhadap Media Buku Saku 
Tembang Dolanan  

Aspek Indikator Butir Soal 
Sumber belajar / media yang digunakan 
dalam pembelajaran 

- Pengetahuan guru terhadap media 1, 2 
- Pentingnya pembelajaran 3 
- Sumber mendapatkan media 

Tembang Dolanan  
4, 5 

- Kaitan media dengan tujuan 
pembelajaran 

6 

Harapan guru terhadap pengembangan 
media buku saku Tembang Dolanan 

- Persetujuan guru terhadap 
pengembangan produk 

7 

Saran terhadap produk buku saku 
Tembang Dolanan 

- Perwajahan produk 9, 10 
- Isi dan produk yang dikembangkan 8, 11, 12 
- Evaluasi pada buku saku Tembang 

Dolanan 
13, 14 

(Sumber: Peneliti 2017) 

a) Kuesioner Kebutuhan Peserta Didik terhadap Media Buku Saku Tembang 
Dolanan  

Pada kuesioner kebutuhan peserta didik peneliti mengulas tiga aspek yakni, 

(1) sumber belajar / media yang digunakan dalam pembelajaran, (2) harapan guru 

terhadap pengembangan media buku saku Tembang Dolanan, dan (3) saran 

terhadap produk buku saku tembang dolana.  

Pada aspek yang pertama meliputi indikator (1) pentingnya pembelajaran 

mengenal lagu tradisional/Tembang Dolanan dan (2) Pengetahuan siswa terhadap 

media/sumber belajar.  Indikator yang dibahas pada aspek kedua yaitu harapan 

peserta didik terhadap pengembangan media. Pada aspek ini persetujuan guru kelas 

terhadap produk yang akan dikembangkan yaitu buku saku Tembang Dolanan. 

Pada aspek ketiga meliputi indikator (1) Judul dari produk yang dikembangkan, (2) 

saran terhadap Perwajahan produk dan (3) perlunya soal evaluasi pada media buku 

saku Tembang Dolanan.  
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Untuk memperoleh gambaran tentang kuesioner ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi kuesioner kebutuhan peserta didik terhadap media buku 
saku Tembang Dolanan di bawah ini. 

Aspek Indikator Butir Soal 
Sumber belajar / media yang digunakan 
dalam pembelajaran 

- Pentingnya pembelajaran 1 
- Pengetahuan siswa terhadap

media/sumber belajar
2, 3 

Harapan guru terhadap pengembangan 
media buku saku Tembang Dolanan 

- Persetujuan siswa terhadap
pengembangan produk

4 

- Bentuk media yang diinginkan
siswa

5 

Saran terhadap produk buku saku 
Tembang Dolanan 

- Judul dari produk yang
dikembangkan

6 

- Perwajahan produk 7, 8 
- Evaluasi pada buku saku Tembang

Dolanan
9, 10 

(Sumber: Peneliti 2017) 

2. Instrumen Pedoman Penilaian Validasi Ahli Materi dan Media

a) Kuesioner penilaian uji ahli materi buku saku Tembang Dolanan

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penilaian 

uji ahli materi Tembang Dolanan terhadap produk media buku saku Tembang 

Dolanan.  

Tabel 3.5 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Materi Buku Saku Tembang 

Dolanan 
Aspek Indikator Butir Soal 

Kesesuaian dan kebenaran isi - Kesesuaian isi dengan
Kompetensi Dasar

- Kebenaran isi materi meliputi (lirik,
notasi, dan makna)

1 

2 

Perwajahan buku saku - Penggunaan ilustrasi gambar sudah
sesuai dengan materi

- Penggunaan ilustrasi gambar
mampu meningkatkan minat siswa

- Pengorganisasian tampilan sudah
berurutan

3 

4 

5 

Penggunaan bahasa - Penggunaan bahasa sederhana dan
mudah dipahami

6 

Penggunaan dan validitas buku saku 
Tembang Dolanan 

- Penggunaan buku saku Tembang
Dolanan ini bersifat efektif dan
efisien

- Validitas buku saku Tembang
Dolanan

7, 8 

9, 10 
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 Sebagaimana kuesioner-kuesioner penilaian sebelumnya, kuesioner 

penilaian ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian guna mempermudah 

responden dalam menjawab pertanyaan. 

b) Kuesioner penilaian uji ahli media buku saku  Tembang Dolanan  

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penilaian 

uji ahli media pembelajaran terhadap produk media buku saku Tembang Dolanan.  

Tabel 3.6 Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Media Buku Saku Tembang 

Dolanan    
Aspek Indikator Butir Soal 

Kesesuaian media buku saku Tembang 
Dolanan  

- Ukuran buku saku Tembang Dolanan 
- Jumlah halaman buku saku Tembang 

Dolanan 
- Ukuran huruf pada sampul buku  saku 

Tembang Dolanan 
- Komposisi tata letak (judul buku, 

pengarang, logo, ilustrasi gambar, dan 
lain-lain) 

- Pemilihan jenis huruf pada materi buku 
saku Tembang Dolanan  

- Warna tulisan pada materi buku saku 
Tembang Dolanan 

- Ukuran huruf pada materi buku saku 
Tembang Dolanan 

- Ilustrasi gambar pada materi buku saku 
Tembang Dolanan 

1 
2 
 
 
5 
 
7 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
 
13 

Perwajahan buku saku Tembang 
Dolanan 

- Kemenarikan sampul buku saku 
Tembang Dolanan 

- Kemenarikan pemilihan jenis huruf pada 
sampul buku saku Tembang Dolanan 

- Kemenarikan warna huruf pada sampul 
buku saku Tembang Dolanan 

- Kemenarikan desain sampul buku saku 
Tembang Dolanan 

- Kemenarikan gambar pada buku saku 
Tembang Dolanan 

3 
 
4 
 
 
6 
 
8 
 
9 

Keefektifan dan kelayakan media 
buku saku Tembang Dolanan 

- Buku saku Tembang Dolanan tersebut 
bersifat komunikatif 

- Buku saku Tembang Dolanan tersebut 
layak untuk dijadikan sumber belajar 
alternatif  

14 
 
 
15 

(Sumber: Peneliti 2017) 
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Sebagaimana kuesioner-kuesioner penilaian sebelumnya, kuesioner 

penilaian ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian guna mempermudah 

responden dalam menjawab pertanyaan.  

3. Kuesioner Tes Uji kelompok kecil dan kelompok besar  terhadap buku saku 

Tembang Dolanan  

Untuk mendapatkan data respon peserta didik pada uji coba kelompok kecil 

dan besar terhadap media buku saku Tembang Dolanan digunakan instrumen 

berupa kuesioner yang ditujukan kepada siswa kelas IV SDN Girimoyo 02 

Karangploso Malang. Selanjutnya pengisian kuesioner siswa ditujukan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media buku saku Tembang Dolanan.  

Tabel 3.7 Kisi-kisi Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil dan Besar terhadap 
Media Buku Saku Tembang Dolanan    

Aspek  Indikator  Butir Soal  
Ketertarikan siswa terhadap media buku 
saku Tembang Dolanan  

- Siswa tertarik terhadap 
pembelajaran menggunakan buku 
saku Tembang Dolanan 

- Siswa tertarik terhadap buku saku 
Tembang Dolanan 

1 
 
 
2 

Pemahaman materi menggunakan buku 
saku Tembang Dolanan 

- Mudah memahami materi buku saku 
Tembang Dolanan 

- Ilustrasi gambar menambah 
pemahaman tentang materi 
Tembang Dolanan 

3 
 
4 

Kelayakan media buku saku Tembang 
Dolanan 

- Tata letak buku saku Tembang 
Dolanan tersebut 

- Keefektifan buku saku Tembang 
Dolanan 

5 
 
6 

(Sumber: Peneliti 2017) 

F. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan satu 

variabel yaitu kualitas sumber belajar alternatif buku saku Tembang Dolanan 

untuk siswa sekolah dasar kelas IV berdasarkan kriteria instrumen penilaian yang 

telah dibuat. 
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Teknik analisis data dalam pengembangan buku saku Tembang Dolanan 

adalah teknik analisis deskriptif persentase, yakni dengan cara mengubah data 

kuantitatif (persentase) ke dalam data kualitatif dalam bentuk interpretasi dari data-

data angka tersebut. Analisis data ini peneliti anggap sesuai dengan data-data yang 

telah didapat.  

Rumus untuk mengolah data kuantitatif subjek uji coba menurut Arikunto 

(2006:246) adalah sebagai berikut: 

 

P= Σx x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase hasil subjek uji coba 

Σx = Jumlah jawaban skor oleh subjek uji coba 

Σxi = Jumlah jawaban maksimal dalam aspek penilaian oleh subjek uji coba 

100% = Konstanta  

Untuk menentukan ketercapaian dalam penelitian dan pengembangan ini maka 

digunakan ketentuan menurut Arikunto (2009:245) sebagai berikut : 

85% - 100% : Sangat efektif (tanpa revisi) 

70% - 84% : efektif (tanpa revisi) 

55% - 69% : Cukup efektif (revisi) 

50% - 54% : Kurang efektif (revisi) 

0% - 49% : Tidak efektif (revisi) 

Σxi 
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Pengembangan buku saku Tembang Dolanan ini akan dinyatakan berhasil 

atau sesuai jika tingkat ketercapaian minimal skor 70% maka buku saku Tembang 

Dolanan sudah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar alternatif. 


