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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian yang 

dikembangkan oleh Borg and Gall. Menurut Borg and Gall dalam Adelina 

(2016:42), “educational  research and development (R n D) is a process used 

to develop and validate educational production”. Dengan pengertian tersebut 

maka rangkaian langkah-langkah penelitian dan pengembangan dilakukan 

secara siklis, pada setiap langkah yang akan dilalui atau dilakukan selalu 

mengacu pada hasil langkah sebelumnya hingga pada akhir diperoleh suatu 

produk pendidikan yang baru. 

 Tahap-tahap penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall dalam 

Adelina (2016:86) terdiri atas sepuluh tahap. Berdasarkan tahapan penelitian 

dan pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall peneliti melakukan 

penyederhanaan dan pembatasan menjadi 7 langkah sederhana. Menururt 

Borg & Gall dalam Adelina  (2016:88)  yang mengatakan: 

“Jika anda berencana untuk melakukan R & D proyek untuk tesis 

dan disertasi, anda berfikir dengan cermat, yang terbaik adalah 

melakukannya dalam proyek skala kecil yang melibatkan jumlah 

subjek uji coba yang terbatas dengan desain instruksional di buat 

oleh peneliti, anda perlu menghindari media pembelajaran yang 

mahal, seprti film dan disinkronkan – tape slide, cara lain untuk 

menurunkan projek penelitian dengan membatasi penelitian dengan 

hanya beberapa langkah dari siklus R & D”.   
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Hal senada juga di sampaikan oleh Adelina (2016:88) mengatakan bahwa 

penjelasan Borg and Gall menunjukkan bahwa jumlah 10 langkah dalam 

penelitian R & D dapat dibatasi. Adapun langkah yang digunakan dalam 

proses penelitian dan pengembangan yang berjudul Pengembangan Gerak 

Dasar Senam Pencak Silat untuk Sekolah Dasar, disusun dalam bagan adalah 

sebagai berikut : 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Penelitian Model R&D 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini hanya menggunakan prosedur 

pengembangan skala kecil yang meliputi 7 langkah penelitian yang 

dikemukakan oleh Borg and Gall. Hal ini disebabkan karena langkah-langkah 

yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan 

yang akan dilakukan. Karena penelitian ini dilakukan di sekolah dasar, maka 
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langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini 

hanya sampai pada langkah ketujuh Adelina (2016:91). 

Adapun prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan 

dalam pengembangan gerak dasar senam pencak silat untuk sekolah dasar 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis Penelitian 

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap analisis 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kebbutuhan. 

Analisis kebutuhan dilakukan melalui metode observasi langsung dan 

wawancara. 

2. Perencanaan Produk dan Desain 

Perencanaan produk dan desain merupakan tahap kedua dari 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti merencanakan produk dan desain yang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang diketahui melalui analisis 

penelitian. Melalui tahap ini, peneliti juga menyiapkan perangkat yang 

diperlukan dalam proses validasi ahli dan uji coba produk. 

3. Pengembangan Produk Awal 

  Tahap pengembangan produk awal dimulai dengan pengumpulan 

bahan, pengelolaan bahan, dan terakhir adalah produksi. Tahap ini 

merupakan tahap menerjemahkan spesifikasi rancangan produk dan desain 

kedalam bentuk fisik. Tahap pengembangan ini meliputi pembuatan 

storyboard yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan dalam 

penginputan materi dan gambar yang akan dijadikan media audio visual. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuatan media audio visual sesuai 
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dengan rancangan produk dan desain. Pada tahap ini juga memerlukan 

validasi ahli media dan ahli materi sebelum media ini digunakan untuk 

tahap penelitian selanjutnya. Adapun storyboard untuk gerak dasar senam 

pencak silat yaitu : 

a) Caption 1 logo Universitas Muhammadiyah Malang dengan durasi 5 

detik. 

b) Caption 2 identitas Creator gerak dasar senam pencak silat dengan 

durasi 5 detik. 

c) Caption 3 pengantar dari Creator dengan durasi 1 menit. 

d) Caption 4 sejarah singkat pencak silat, pengetahuan umum pencak silat, 

dan jenis-jenis pencak silat durasi 2 menit. 

e) Caption 4 “ Latihan Pendahuluan” dengan durasi 5 detik.  

f) Caption 5 “Gerakan Pemanasan” dengan durasi 5 detik. 

g) Caption 6 “gerakan jalan di tempat” dengan durasi 15 detik. 

 

Gambar 3.2 gerakan jalan di tempat 

h) Caption 7 gerakan pelentukan leher dengan durasi 13 detik. 
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Gambar 3.3 Pelentukan leher 

 

i) Caption 8 gerakan pelentukan pergelangan tangan dengan durasi 15 

detik. 

 
 

Gambar 3.4 Pelentukan 

pergelangan tangan 
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               Gambar 3.4 Pelentukan pergelangan tangan 

j) Caption 9 gerakan dasar pencak silat “katak melempar tubuh 2” dengan 

durasi 28 detik. 

 

                Gambar 3.5 katak melempar tubuh 2 

k) Caption 10 gerakan dasar pencak silat “merpati mengibas sayap” 

dengan durasi 28 detik. 

 

Gambar 3.6 Merpati mengibas sayap 
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l) Caption 11 gerakan dasar pencak silat “ikan terbang menerjang sarang” 

dengan durasi 36 detik. 

 

Gambar 3.7 Ikan terbang menerjang sarang 

m) Caption 12 “Gerakan Inti” dengan durasi 4 detik. 

n) Caption 13 rangkaian gerakan dasar pencak silat “katak melempar 

tubuh 1, rajawali membuka sayap, rajawali mengibas sayap” dengan 

durasi 59 detik. 

    

      

 

     

  

Gambar 3.8 Katak 

melempar tubuh 1. 

Gambar 3.9 Rajawali 

membuka sayap. 

Gambar 3.10 

Rajawali mengibas 

sayap. 

Gambar 3.11 gerakan 

senam irama 
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o) Caption 14 gerakan jalan di tempat dengan durasi 11 detik. 

 

 

 

p) Caption 15 rangkaian gerakan dasar pencak silat “lembu, tandukan naga 

jantan, belitan tangkai mawar, ikan terbang menerjang sarang ” dengan 

durasi 18 detik. 

  

 

  

Gambar 3.12 gerakan 

jalan di tempat 

Gambar 3.13 lembu 
Gambar 3.14 tandukan 

naga jantan 

Gambar 3.15 Belitan 

tangkai mawar 

Gambar 3.16 ikan terbang 

menerjang sarang 
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q) Caption 16 gerakan senam loncat kanan-kiri dengan durasi 29 detik. 

r) Caption 17 “Gerakan Pendinginan” dengan durasi 4 detik. 

s) Caption 18 rangkaian gerakan dasar pencak silat “ mawar mekar 1, dan 

mawar mekar 2” dengan durasi 1 menit. 

  

 

 

t) Caption 19 gerakan dasar pencak silat “mawar layu tertiup angin” 

dengan durasi 33 detik. 

 

 

 

u) Caption 20 gerakan senam melambaikan tangan dengan durasi 30 detik. 

v) Caption 21 penutup dari Creator dengan durasi 1 menit. 

w) Caption 22 “Terima Kasih dan Salam Olahraga” dengan durasi 5 detik. 

 

Gambar 3.17 mawar 

layu 1 
Gambar 3.18 mawar 

mekar 1 

Gambar 3.19 mawar 

layu tertiup 

angin 
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4. Uji Lapangan Awal 

Uji lapangan ini dilakukan pada kelompok kecil. Kelompok kecil 

yang dimaksud meliputi 4 orang siswa (responden)  masing-masing 2 

siswa dari kelas 3 dan 2 siswa dari kelas 5 di SDN Tegalgondo, Malang. 

Uji coba kelompok kecil melibatkan beberapa subjek siswa yang diambil 

secara random karena populasi dianggap homogen . Pada tahap uji coba 

awal ini dilakukan evaluasi terhadap implementasi produk pada kelompok 

kecil. Evaluasi dilakukan dengan cara penyebaran angket validasi 

responden setelah melakukan uji coba produk. 

5. Revisi Produk 

Tahap kelima dalam penelitian ini adalah tahap revisi produk. Setelah 

melakukan tahap implementasi produk pada uji lapangan awal (kelompok 

kecil), peneliti melakukan tahap revisi produk. Revisi produk dilakukan 

berdasarkan hasil evaluasi implementasi produk pada kelompok kecil yang 

berupa angket. 

6. Uji Lapangan Utama 

Uji lapangan ini dilakukan dalam kelompok besar. Kelompok besar 

yang dimaksud meliputi 8 siswa (responden) yang masing-masing 4 siswa 

dari kelas 3 dan 4 siswa dari kelas 5 di SDN Tegalgondo, Malang. Pada 

tahap ini juga terdapat evaluasi yang dilakukan dengan cara penyebaran 

angket validasi siswa (responden) setelah melakukan uji coba produk. 

7. Revisi Produk Akhir 

Tahap terakhir dalam penelitian adalah revisi akhir. Setelah 

melakukan tahap implementasi produk pada uji coba lapangan utama 
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(kelompok besar), peneliti melakukan tahap revisi produk. Revisi produk 

dilakukan berdasakan hasil evaluasi implementasi produk pada kelompok 

utama. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Tegalgondo, Malang. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

interview (wawancara) dengan kepala sekolah dan guru kelas 3 dan kelas 5 

SDN Tegalgondo, Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 

wawancara kepada guru terkait pelaksanaan pembelajaran terkait mata 

pelajaran PJOK di sekolah. 

2. Observasi

Merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi merupakan kegiatan awal dalam prosedur pengembangan media. 

Observasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan media. 

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 

memanfaatkan dokumen yang ada (bahan tertulis, gambar-gambar penting 
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atau film yang mendukung objektivitas peneliti). Instrumen dalam 

dokumentasi berupa foto-foto saat proses pembelajaran di lapangan. 

4. Angket  

Merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara 

pemberian lembar angket kepada responden untuk dijawab. Instrumen dalam 

angket vaidasi ini berupa lembar angket. 

E.  Instrumen Penelitian 

Adapun penjabaran instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

sejumlah data adalah sebagai berikut: 

Table 3.1 Penjabaran Instrumen Pengumpulan Data 

Aspek yang diukur Instrumen Data yang diperoleh Responden 

Kelayakan produk 

berupa kevalidan 

materi dan media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Angket validasi 

materi 

pembelajaran yang 

dikembangkan  

Kevalidan materi 

pembelajaran yang 

dikembangkan  

 

Ahli materi 

pembelajaran  

 

Angket validasi 

media 

pembelajaran yang 

dikembangkan 

Kevalidan media  

pembelajaran yang 

dikembangkan  

 

Ahli media 

pembelajaran  

 

Angket validasi 

pembelajaran 

Kevalidan media  

pembelajaran yang 

dikembangkan  

 

Guru kelas 

Kelayakan produk 

berupa keefektifan 

media pembelajaran 

yang dikembangkan 

Angket respon 

siswa 

Respon siswa setelah 

menggunakan media 

yang dikembangkan. 

Siswa  

Lembar observasi 

aktivitas 

Aktivitas siswa selama 

pembelajaran 

menggunakan media 

pembelajaran yang 

dikembangkan. 

Peneliti/observer 

Sumber : Olahan Peneliti 

Berikut ini adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini. 

a) Angket Validasi  

 Angket validasi merupakan instrumen yang digunakan oleh validator ahli 

media dan materi pembelajaran untuk memberikan penilaian terhadap 
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validitas pengembangan gerak dasar pencak silat untuk sekolah dasar. 

Sedangkan angket validasi ahli pembelajaran media yang dikembangkan 

untuk mengetahui tanggapan, komentar, maupun saran dari guru setelah 

menggunakan media pembelajaran. Penilaian diberikan pada tiap-tiap 

indikator pada instrumen dengan memberikan tanda (√). Penilaian dilakukan 

berdasarkan kriteria yang telah disediakan yaitu nilai 1 (indikator kurang 

baik/ kurang lengkap/ kurang sesuai/ kurang jelas/ kurang tepat), nilai 2 

(indikator: cukup baik/cukup lengkap/ cukup sesuai/ cukup jelas/ cukup 

tepat), nilai 3 (indikator: baik/ lengkap/ sesuai/ jelas/ tepat), nilai 4 (indikator: 

sangat baik/ sangat lengkap/ sangat sesuai/ sangat jelas/ sangat tepat). 

Kemudian validator dapat memberikan saran untuk perbaikan dan kritik yang 

membangun dengan menuliskannya pada bagian bawah. Berikut instrumen 

validasi pengembangan senam pencak silat untuk sekolah dasar: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Media 

No Aspek Komponen Indikator No.Butir 

1 Tampilan 

Image 

Komposisi gambar 1 

Ukuran gambar 2 

Kualitas tampilan gambar 3 

Audio 
Ketepatan pemilihan 

Backsound dengan materi 
4 

Video 
Ketepatan pilihan background 5 

Kualitas video 6 

Kemasan 

Kemenarikan cover depan 7 

Kesesuaian tampilan dengan 

isi 
8 

Keawetan media 9 

2 Pemrograman Penggunaan 

Kesesuain dengan penggunaan 10 

Fleksibilitas (dapat digunakan 

mandiri atau terbimbing) 
11 

Sumber : Olahan Peneliti 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi dan Ahli pembelajaran 

No Aspek Komponen Indikator No. 

Butir 

1 Isi 

Penggunaan 

Kesesuaian media dengan 

karakteristik siswa 
1 

Kesesuaian gerakan dengan 

perkembangan siswa 
2 

Memberi kesempatan untuk 

belajar sendiri 
3 

Menuntut aktivitas siswa 4 

Memperhatikan perbedaan 

individu 
5 

Kurikulum  Kesesuaian materi dengan ruang 

lingkup PJOK 
6 

2 Pembelajaran 

Pembukaan 
Kesesuaian dengan materi dan 

tujuan pembelajaran 
7 

Materi 

Keruntutan penyajian materi 8 

Kebenaran materi 9 

Kejelasan materi 10 

Kedalaman materi 11 

Keluasan materi 12 

Kemenarikan penyajian materi 13 

Kesesuaian materi dengan gerakan 14 

Kesesuaian backsound dengan 

gerakan 
15 

Dapat digunakan secara klasikal 

dan individual 
16 

Sumber : Olahan Peneliti 

b) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa disusun untuk mengetahui kelayakan produk 

berupa kemenarikan media pembelajaran yang dikembangkan menurut siswa. 

Angket siswa dikembangkan dengan format yang menarik yang terdiri atas 

pertanyaan-pertanyaan disertai pilihan jawaban menggunkan icon emoticon 

dan dapat direspon dengan mudah oleh siswa. Angket yang digunakan 

merupakan angket terbuka. Berikut ini adalah angket respon siswa yang telah 

dikembangkan. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

Indikator 

Penilaian 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Aspek Tampilan 

Kemenarikan 

tampilan 

1. Apakah kamu suka dengan gerakan senam ini? 

Kemenarikan 

Backsound 

2. Apakah kamu suka dengan musik senam ini? 

Aspek Materi 

Penyajian materi 3. Apakah kamu bisa belajar gerakan pencak silat dari senam ini? 

Kemudahan 

memahami materi 

4. Apakah kamu bisa mengikuti gerakan senam ini? 

Aspek Manfaat 

Kemudahan 

belajar 

5. Apakah kamu lebih mudah belajar gerak dasar pencak silat dengan 

senam ini? 

Ketertarikan 

menggunakan 

media  

6. Apakah kamu  tertarik mengikuti gerakan dan musik dalam senam ini? 

7. Apakah kamu lebih semangat dalam belajar dan berlatih gerak dasar 

pencak silat dengan senam ini? 

Peningkatan 

motivasi belajar 

8. Apakah kamu bisa belajar mandiri melalui senam pencak silat ini? 

Sumber : Olahan Peneliti 

c) Lembar Observasi 

  Lembar observasi pada pada penelitian pengembangan ini meliputi 

lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Responden dari 

lembar observasi aktivitas siswa yang menunjukkan karakter dalam 

pembelajaran adalah peneliti. Instrumen digunakan untuk memperoleh 

informasi terkait aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

menggunakan media yang dikembangkan. Berikut ini lembar observasi 

aktivitas siswa keterlaksanaan media pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti. 

Tabel 3.5 Lembar Observasi 

No Aspek Indikator No. Butir ∑ 

1. Tampilan 
Kemenarikan tampilan 1 1 

Kemenarikan backsound 2 1 
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No Aspek Indikator No. Butir ∑ 

2. Materi 
Penyajian materi 3,4 2 

Kemudahan memahami materi 5,6 2 

3. Manfaat 

Kemudahan belajar 7,8 2 

Ketertarikan menggunaakan media 9,10 2 

Peningkatan motivasi belajar 11 1 

Jumlah   11 

Sumber : Olahan Peneliti 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan harus secepatnya diolah 

dan dimaknai sehingga segera dapat diketahui apakah tujuan penelitian 

tercapai atau tidak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil 

pengumpulan data dari evaluasi ahli dan pengguna. Data kualitatif 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara baik 

yang terttulis maupun berupa komentar atau saran. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berikut aspek 

hasil analisis kuantitatif : 

a. Analisis Kuantitatif Data Kevalidan Media 

Analisis data dari hasil kevalidan media pembelajaran dengan 

menentukan nilai rata-rata total aspek kevalidan media pembelajaran. 

Analisis ini digunakan untuk mengolah data kevalidan dari angket 

yang diberikan ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

Digunakan rumus yang diadaptasi dari Arikunto (2008:23): 
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 RV= 
 

 
 X 100% 

Keterangan : 

RV = Rata-rata presentase validator 

  = Jumlah skor yang diperoleh 

  = Jumlah skor maksimal 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan 

dengan rumus di atas digunakan untuk menentukan kevalidan media 

pembelajaran audio visual. Kevalidan audio visual ditentukan 

bersadarkan interval penentuan tingkat kevalidan pada tabel dibawah 

ini Arikunto (2008:23): 

Tabel 3.6 Interval Kevalidan Audio Visual 

 

 

 

 

 

 

b. Analisis Kuatitatif  Data Respon Siswa  

Analisis data respon siswa dilihat dari respon siswa terhadap media 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti. Persentase 

respon siswa dapat dilihat dari data yang diperoleh dengan cara 

sebagai berikut (Yamasari,2010:52): 

RtS= 
  

 
 X 100% 

Besarnya 𝑥   Kategori  Keterangan  

80% ≤ x ≤ 100% Valid Digunakan  

66% ≤ x ≤ 80% Cukup Valid Digunakan 

56% ≤ x ≤ 66% Kurang Valid Diganti  

40% ≤ x ≤ 56% Tidak Valid Diganti  

0% ≤ x ≤ 40% Tidak Valid Diganti  
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Keterangan : 

RtS = Rata-rata total presentase siswa 

   = Jumlah nilai semua siswa  

  = Jumlah skor maksimal 

Setelah mendapat nilai Rstotal, maka nilai dicocokkan dengan 

interval kemenarikan nilai Rstotal seperti tabel dibawah 

(utomo,2009:137) : 

Tabel 3.7 Persentase Hasi Evaluasi Respon Siswa 

 

 

Besarnya 𝑥   Kriteria 

85% ≤ x ≤ 100% Sangat Menarik 

70% ≤ x ≤ 84% Menarik 

55% ≤ x ≤ 69% Cukup Menarik 

40% ≤ x ≤ 54% Kurang Menarik 

0% ≤ x ≤ 39% Tidak Menarik 




