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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. MODEL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian dan 

pengembangan yang dikenal dengan istilah Research and Development (R&D). 

Menurut Sugiyono (2015: 407) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan 

bertujuan untuk mengembangkan suatu produk yang sudah ada namun dapat diuji 

kelayakan serta keefektivannya. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan 

mengacu pada model Borg and Gall (Sugiyono, 2015: 409). Namun pada 

pelaksanaanya peneliti hanya mengimplementasikan 7 tahap dari 10 tahap, sehingga 

proses pengembangan tidak dilakukan sampai tahap produksi masal.  

Menurut Hasyim (2016: 88) penyederhanaan kesepuluh tahap tersebut 

dilakukan karena memerlukan banyak biaya sehingga peneliti dalam penelitian ini 

membatasi pada langkah ke tujuh saja. Berikut bagan dalam menyusun penelitian 

pengembangan menurut Bord and Gall: 
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B. PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Berikut ini prosedur penelitian dan pengembangan media scrabble berdasarkan 

model Borg and Gall: 

1. Potensi dan Masalah 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui potensi 

dan masalah terkait dengan keterampilan membaca siswa. Untuk mengidentifikasi 

masalah, peneliti melakukan wawancara dan observasi. Tujuan dilakukannya 

wawancara dan observasi yaitu untuk memperoleh data terkait  dengan 

ketersediaan media pembelajaran yang dapat menunjang keterampilan membaca 

siswa.  

2. Pengumpulan Data 

Setelah melakukan identifikasi terkait dengan potensi dan masalah, selanjutnya 

peneliti melakukan analisis dalam aspek pembelajaran meliputi Kompetensi Dasar, 

dan Indikator. Analisis dalam pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar produk 

yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam proses membaca permulaan. 

3. Desain Produk 

Desain produk yang dikembangkan disesuaikan dengan hasil analisis yang telah 

dilakukan, dengan tujuan menghindari adanya plagiasi dengan penelitian-penlitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Produk yang dikembangkan dirancang dengan 

memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu, aspek materi, aspek tampilan, 

aspek bahasa, dan aspek penggunaan. Pada tahap ini peneliti juga melakukan 

pemilihan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk.  
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4. Validasi Produk 

Untuk mengetahui validitas dari produk ini, peneliti menggunakan alat ukur 

berupa angket. Angket tersebut akan diisi oleh beberapa ahli yaitu ahli materi, ahli 

media, dan ahli pembelajaran. Dari hasil validitas tersebut betujuan untuk 

menjawab apakah produk yang dirancang telah sesuai dengan materi dan desain 

yang telah dibuat. Hasil validasi dari beberapa ahli tersebut kemudian akan 

menentukan valid atau tidaknya produk yang dikembangkan. Apabila terdapat 

saran maka peneliti akan melakukan revisi sesuai dengan masukan yang telah 

diberikan sampai produk yang dikembangkan dinyatakan valid. Berikut ini 

merupakan kualifikasi yang akan memvalidasi produk yang akan dikembangkan: 

Tabel 3.1 Kriteria Validator 

No. Subjek Uji Coba Kriteria Bidang Ahli 

1.  Dosen ahli media Lulusan S2 di 

bidang pendidikan. 

Ahli media 

2.  Dosen ahli materi Lulusan S2 di 

bidang pendidikan 

dan pengampu 

mata kuliah bahasa 

Indonesia. 

Ahli materi 

3.  Guru kelas Lulusan S1 Ahli pembelajaran 

(Sumber : Subianto, 2015) 

5. Revisi Produk 

Revisi produk akan dilakukan apabila terdapat masukan dari hasil validasi. 

Revisi pada produk dilakukan sesuai dengan saran dan masukan yang telah 

diberikan. Tujuan dilakukannya revisi adalah untuk meminimalisir kelemahan-

kelamahan dari produk yang dikembangkan. 
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6. Uji Coba Produk 

Setelah melalui proses validasi dan revisi, maka selanjutnya produk siap untuk 

di uji coba. Uji coba produk bertujuan untuk meninjau seberapa layak dan 

efektivitas produk yang dikembangkan. Efektivitas tersebut dapat diketahui dari 

hasil tes membaca siswa. Uji coba produk akan dilaksanakan di kelas 1 SDN 

Girimoyo 3 Malang. 

7. Revisi Produk 

Revisi produk tahap dua ini dilakukan apabila perlu adanya penyempurnaan 

dari produk yang telah dibuat. Revisi dilakukan dengan acuan yang didapatkan dari 

hasil uji coba produk. Selanjutnya, produk yang telah melalui revisi tahap dua 

merupakan produk akhir dari proses pengembangan. Sehingga pada tahap ini 

produk yang dihasilkan tidak lagi mengalami perubahan baik dari aspek materi 

maupun aspek tampilan. 

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada 26 Mei 2018 di SDN Girimoyo 3 Malang. Sekolah 

tersebut berlamat di Jalan Diponegoro  No.33, Karangploso, Kabupaten Malang.  

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan 

narasumber yaitu guru kelas yang bersangkutan untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang dialami pada proses pembelajaran di kelas dan bagaimana 

solusi yang diberikan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari 

wawancara tersebut direkam dan dituliskan dalam bentuk deskriptif.  
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2. Observasi 

Peneliti melakukan observasi terstruktur dengan tujuan melihat secara langsung 

bagaimana kondisi real yang terjadi di kelas. Observasi awal dilakukan pada 22 

November 2017. Dan observasi selanjutnya dilakukan untuk melihat keefektifan 

dari media scrabble yang dikembangkan. 

3. Angket  

Peneliti menggunakan angket untuk menguji kevalidan produk yang di 

kembangkan. Untuk menguji kevalidan produk, angket akan diberikan kepada ahli 

media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Pemberian angket akan dilakukan pada 

tahap validasi, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang 

terdapat pada media yang akan disesuaikan dengan saran serta masukan dari para 

ahli.  

4. Test 

Test diberikan setalah uji coba telah dilaksanakan, Test ini berupa test membaca 

yang akan dilakukan dua kali yaitu sebelum dan setelah pengunaan media. Hasil 

test tersebut bertujuan sebagai acuan untuk melihat keefektifan produk yang 

dikembangkan.  

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan empat jenis instrumen yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang dimana pewawancara menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
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berkaitan dengan proses pembelajaran dan karakteristik siswa sehingga 

menemukan permasalahan yang ingin diteliti. Berikut ini pedoman wawancara 

yang digunakan untuk menemukan masalah: 

      Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 
No. Aspek Indikator Butir Pernyataan 

1 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Ketersediaan media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan media 

dalam pembelajaran 

membaca 

 

Kesulitan yang dihadapi 

guru dalam pembelajaran 

membaca 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam 

pembelajaran membaca 

 

 

 

 

Solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi 

kesulitan membaca siswa 

 

a. Ketersediaan 

media dalam 

proses 

pembelajaran 

b. Penggandaan 

media 

pembelajaran 

 

a. Penggunaan 

media disetiap 

pembelajaran 

 

a. Kesulitan guru 

dalam proses 

pembelajaran 

b. Faktor 

penyebab 

kesulitan dalam 

proses 

pembelajaran 

 

a. Permasalahan 

membaca siswa 

b. Persentase 

siswa yang 

kesulitan 

membaca 

 

a. Penggunaan 

metode  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3, 4 

 

 

 

5, 6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8, 9 

 

10 
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(Sumber : Olahan Peneliti) 

2. Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai pembelajaran membaca 

permulaan dan ketersediaan media pembelajaran di dalam kelas. Adapun aspek-

aspek yang diamati dalam observasi yaitu ketersediaan media untuk pembelajaran 
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membaca, cara penggunaan media pembelajaran membaca, dan hambatan yang di 

alami siswa dalam proses membaca permulaan. Di bawah ini merupakan pedoman 

observasi: 

Tabel 3.3 Pedoman Observasi 
No. Aspek Indikator Butir Pernyataan 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Media pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan dalam proses 

pembelajaran 

a. Ketersediaan media 

pembelajaran 

b. Penggunaan media 

pembelajaran 

c. Penjelasan mengenai media 

pembelajaran 

 

a. Kesalahan dalam membaca 

b. Aktivitas siswa dikelas  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

3. Pedoman Angket 

Kuisioner bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media yang 

dikembangkan melalui validasi dari ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. 

Berikut ini pedoman kuisioner yang diberikan kepada validator: 

Tabel 3.4 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Materi 

No. Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

1 Relevansi materi a. Relevansi materi dengan kompetensi 

dasar 

b. Relevansi materi dengan indikator 

c. Media berisi materi sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator 

d. Kebermanfaatan materi 

e. Kejelasan topik pembelajaran 

f. Keruntutan materi 

g. Kesesuaian tingkat kesulitan dan 

keabstarakan konsep dengan 

perkembangan kognitif siswa 

h. Keterkaitan materi dengan kehidupan 

sehari-hari siswa 

1  

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

8 

 

2 Bahasa a. Kesesuaian bahasa dengan PUEBI 

b. Kejelasan petunjuk penggunaan 

1 

2 
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No. Aspek  Indikator Butir 

Pertanyaan 

3 Penyajian a. Siswa memperoleh pemahaman 

materi dari media 

b. Media mudah digunakan 

1 

 

2 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

 

Tabel 3.5 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Media 

No.  Aspek Indikator 
Butir 

Pertanyaan 

1  Tampilan a. Tampilan media menarik 

b. Warna pada media menarik 

c. Ketepatan ukuran huruf 

d. Media praktis dan memungkinkan 

dibawa kemana-mana 

1  

2 

3 

4 

 

2  Bahasa a. Kesesuaian bahasa dengan PUEBI 

b. Kejelasan petunjuk penggunaan 

1 

2 

3  Penyajian a. Kesesuaian media dengan tahapan 

metode SAS 

b. Kesesuaian pemilihan gambar dengan 

tingkat kognitif siswakelas rendah 

c. Media mempermudah siswa dalam 

proses pembelajaran 

d. Media dapat digunakan pada 

kelompok kecil dan besar 

e. Media aman digunakan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

Tabel 3.6 Pedoman Kuesioner ( Angket ) Ahli Pembelajaran 

No. Aspek Indikator 
Butir 

Pertanyaan 

1 Relevansi materi a. Relevansi materi dengan kompetensi 

dasar 

b. Relevansi materi dengan indikator 

c. Media berisi materi sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator 

d. Kebermanfaatan materi 

e. Keakuratan materi2 

f. Kejelasan topik pembelajaran 

g. Keruntutan materi 

h. Cakupan materi 

1  

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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i. Kesesuaian tingkat kesulitan dan 

keabstarakan konsep dengan 

perkembangan kognitif siswa 

j. Keterkaitan materi dengan kehidupan 

sehari-hari siswa 

 

10 

 

2 Bahasa a. Kesesuaian bahasa dengan PUEBI 

b. Kesesuaian bahasa dengan siswa 

c. Kejelasan petunjuk penggunaan 

1 

2 

3 

3 Penyajian a. Kemudahan penggunaan 

b. Tampilan media menarik 

c. Media aman digunakan 

1 

2 

 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

4. Pedoman Test 

Dalam penelitian ini, test digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang akan 

digunakan untuk mengukur keefektifan media yang dikembangkan.  

Tabel 3.7 Pedoman Test untuk Siswa 
No. Aspek Indikator 

A. Kesadaran Bunyi Bahasa 

1 Fonem vokal Melafalkan fonem vokal /a/, /i/, /u/, /e/, /o/ 

2 Fonem konsonan Melafalkan fonem vokal /b/, /c/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, 

/m/, /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /x/, /y/, /z/ 

B. Kesadaran Simbol Bahasa 

3 Simbol vokal Menunjukkan simbol dari fonem vokal /a/, /i/, /u/, /e/, /o/ 

4 Simbol konsonan  Menunjukkan simbol dari fonem konsonan /b/, /c/, /d/, /f/, 

/g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /x/, 

/y/, /z/ 

C. Kesadaran Cara Membaca 

5 Membaca kalimat Membaca kalimat dengan lancar, benar dan berurutan 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini teknik analisis data kualitatif digunakan untuk medeskripsikan 

hasil wawancara yang dilaksanakan pada observasi awal dan data yang diperoleh 

digunakan untuk mengembangkan media yang diciptakan. Teknik analisis data 

kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka. Dalam penelitian 

ini, menggunakan skala Likert 1-4, dan setiap angka disertai dengan kriteria untuk 

memudahkan dalam penilaian.  
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1. Analisis Angket Validitas Ahli 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menghitung rata-rata dari hasil 

validasi yang dilakukan oleh para validator dengan membandingkan jumlah skor 

yang diberikan oleh validator (∑x) dengan jumlah skor yang ditetapkan di dalam 

angket validitas model pembelajaran (n) dengan menggunakan rumus dari 

Wulandari (2016:56). Adapun rumusnya sebagai berikut: 

P =  
∑x

n
x 100 % 

Keterangan : 

P = Persentase skor 

Ex = Jumlah jawaban setiap responden 

n = Jumlah skor maksimal 

Kemudian setelah mendapatkan nilai dari setiap validator dihitung lagi dengan 

menggunakan rumus dari Wulandari (2016:56) sehingga mendapatkan hasil 

kesimpulan dari setiap validator. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

Pi =  
∑x Pi

n
 

Keterangan :  

Pi    =   Persentase skor setiap validator 

∑x Pi =   Jumlah jawaban semua validator 

n    =   Jumlah validator 

Tabel 3.8 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi  
No. 

Tingkat Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1. 81% < skor ≤  100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2. 61% < skor ≤ 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 
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No. 
Tingkat Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

3. 41% < skor ≤ 60% Cukup baik Kurang layak, perlu direvisi 

4. 

5. 

21% < skor ≤ 40% 

<20% 

Kurang baik 

Sangat Kurang 

Tidak layak, perlu direvisi 

Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Sumber : Arikunto, 2008) 

Sebuah produk yang dikembangakan akan dikatakan layak digunakan sebagai 

media pembelajaran apabila hasil persentase yang diperoleh dari proses validasi 

minimal 63%.   

2. Analisis Efektivitas Media Scrabble 

Keefektivan media scrabble untuk pembelajaran membaca siswa dapat 

diperoleh dari tes yang diberikan kepada siswa. Hasil dari tes tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan data kuantitatif. Media dikatakan efektif apabila hasil yang 

diperoleh siswa mencapai ≥ 75 dari skor maksimum 100, sedangkan ketuntasan 

klasikal dapat tercapai apabila  ≥ 75% dari jumlah siswa secara keseluruhan telah 

mencapai skor ≥ 75.  

Untuk menghitung ketuntasan klasikal menggunakan rumus ketuntasan 

klasikal dari Wulandari (2016:57). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut : 

𝐾𝐾(%) =  
∑ 𝑆𝑇

𝑛
 × 100% 

Keterangan :  

KK (%) =   Ketuntasan klasikal  

ST   =   Jumlah peserta didik yang tuntas KKM 

n   =   Banyaknya seluruh peserta didik 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan uji 

statistik Paired T-Test dengan menggunakan program komputer SPSS versi 21.0 
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dengan syarat data berdistribusi normal. Normalitas data menggunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai signifikasi (Asymp.sig) apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dalam distribusi normal (Hartati, 2011). 

Interpretasi hasil uji statistic Paired T-Test sebagai berikut: (Hartati, 2011). 

a. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara

hasil belajar pada data pre test dan post test.

b. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara hasil belajar pada data pre test dan post test.


