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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

1.1 Model Penelitian & Pengembangan 

Desain Pembelajaran Model ADDIE adalah salah satu proses pembelajaran 

yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar pembelajaran yang efektif, 

dinamis dan efisien. Praktisi pendidikan membuat beberapa revisi dan di 

pertengahan 1980-an muncullah model yang lebih interaktif dan dinamis dari 

aslinya. Model ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti strategi dan metode pembelajaran, media 

dan bahan ajar Florida State University dalam (Sugiono:2013). Langkah-langkah 

penegmbangan ini menggunakan model ADDIE yang memiliki lima langkah 

meliputi; 1) Analyze (Analisis)  2) Design (desain) 3) Development 

(Pengembangan) 4) Implementation (Implementasi) 5) Evaluation (Evaluasi) 

 

Pemilihan penelian menggunakan model ADDIE sebab model ADDIE 

merupakan model prosedural yang sederhana dan mudah untuk memproduk bahan 

ajar, untuk penelitian jangka pendek atau berkesinambungan (Hasyim, 2016:97). 

Alasan peneliti menggunakan model ADDIE sebab tahapannya prosedural 

dapat menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur 

program pelatihan atau pembelajaran yang layak, dinamis, mendukung kinerja 

produk yang akan peneliti kembangkan untuk penelitian jangka pendek sehingga 
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model pengembangan ADDIE cocok dengan produk yang akan peneliti 

kembangkan serta di tiap tahapan-tahapannya terdapat evaluasi. Sehingga peneliti 

mengembangkan berdasarkan rumusan masalah diatas menghasilkan sebuah video 

yang berisikan tarian ongkek manis serta langkah-langkah gerakan menari 

Ongkek Manis dengan bahasa lisan dan isyarat dilengkapi dengan buku panduan 

penggunaan VCD tari Ongkek Manis memberikan peluang dilakukannya evaluasi 

pada setiap tahapnya.  

1.2 Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Langkah-langkah dan prosedur yang akan ditempuh untuk pengembangan 

gerak motorik anak tunarunguu melalui pembelajaran tari menggunakn 

pendekatan ADDIE. 

1.1.1 Langkah 1 Analisis (Analyze) 

Tahap analisis merupakan suatu proses needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengeidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis 

tugas (taks analyze). Out put yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile 

calon peserta didik, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci 

didasarkan kebutuhan (Sugiono,2013).  

Peneliti pada tahap ini diawali dengan adanya pengumpulan informasi 

sebagai dasar pengembangan, untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti 

memerlukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan melalui 

wawancara pada tanggal 21 November 2017yang dimulai sekitar pukul 12.00 

WIB bertempat di SDLB YBTB Malang dengan narasumber guru seni tari. 

Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk menegtahui kenyataan 

yang ada di lapangan terkait pembelajaran tari yang telah dilaksanakan di 
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SDLB YPTB dan gerak anak tunarunguu dalam menari serta menganalisis 

masalah yang ada selama proses pembelajaran. 

1.1.2 Langkah 2 Desain (Design) 

Tahab ini dikenal dengan istilah memebuat rancangan, ibarat bangunan 

maka sebelum dibangun harus ada rancangan bangunan diatas kertas terlebih 

dahulu (Sugiono,2013). Dari hasil pengeumpulan observasi awal yang 

dilakukan melalui wawancara maka langkah selanjutnya peneliti melakukan 

perencanaan terkait produk yang akan digunakan untuk anak tunarunguu dalam 

pembelajaran tari. Tujuannya ialah untuk menegmbangkan gerak dasar motorik 

kasar anak tunarunguu. Maka dari itu peneliti mengembangkan gerak motorik 

kasar anak tunarunguu melalui media audiovisual yang dikemas sedemikian 

rupa untuk anak tunarunguu dengan tambahan bahasa isyarat di dalam video 

serta buku panduan yang dikemas pada halaman 1 adalah tempat VCD halam 2 

dan selanjutnya adalah panduan dalam menggunakan VCD tari ongkek manis. 

1.1.3 Langkah 3 Pengembangan ( Development) 

Proses ini mewujudkan print dari desain atau desain menjadi kenyataan 

(Sugiono,2013). Artinya pada tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau 

yang akan mendukung proses pembelajaransemua harus sudah disiapkan. 

Penegmbangan produk ini dimulai dari menentukan materi yang dipilih yaitu 

tari ongkeh manis dengan cara mengajarkan tarian step by step dengan metode 

hitungan 1 x 8, 2 x 8, 3 x 8, dan seterusnya. Panduan dalam penggunaan media 

video yang di kemas berbentuk buku. Ukuran pada panduan ini 15cm x 16cm. 
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1.1.4 Langkah 5 Implementasi (Implentation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan system 

pembelajaran yang kita sedang buat (Sugiono,2013). Artinya hasil 

pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk menegtahui pengaruhnya 

terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kevektivan, kemenarikan, dan 

efisiensi pembelajaran. Prototype produk penegembangan perlu diujicobakan 

secara ril dilapangan untuk memperoleh gembaran tingkat efektivan, 

kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Kefektifan berkenaan dengan sejauh 

mana produk pengembangan dapat mencapai tujuan atau kopetensi yang 

diharapkan. Kemenarikan berkenaan dengan sejauh mana produk 

pengembangan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

menantang dan memotifasi belajar peserta didik. Efisisensi berkaitan dengan 

penggunaan segala sumber seperti dana, waktu dan tenaga untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

Semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa 

sesuai denga peran atau fungsinya agar dapat diimplementasikan. Setelah 

produk siap, maka dapat diuji cobakan melalui kelompok besar kemudian 

dievaluasi dan direvisi. Kemudian uji coba dapat dilakukan pada kelompok 

besar di SDLB YPTB Malang kemudian di revisi sehingga menghasilkan 

produk akhir yang siap digunakan. 

1.1.5 Langkah 5 Evaluasi (evaluation) 

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi 

formatif dan sumatif.  Eveluasi formatif dilakukan untuk mengeumpulkan data 

pada setiap tahapanyang digunakan untuk menyempurnakan dan evaluasi 
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sumatif dilakukan pada akhir programuntuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

hasil belajar peserta didik dan kwalitas pembelajaran (Sugiono,2013). 

Pada tahap terakit ini dapat peneliti sismpulkan yaitu tahap yang final 

dalam pengembangan dimana dari 4 tahap sebelumnya pada tahap ini peneliti 

mengevalusi tujuannya untuk kebutuhan revisi. 

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian pelaksanaan dilaksanakan di sekolah luar biasa 

khusus tunarunguu tingkat SD. 

1.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian di lakukan di SDLB YPTB Malang yang berlokasi di Jl. B. 

Slamet Riadi 126, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang salah satu 

sekolah luar biasa tingkat B atau khusus Tunarunguu. 

1.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan observasi awal pada tanggal 10 November 

2017 guna memohon ijin sekolah untuk melaksanakan penelitian kemudian 

tanggal 21 November 2017 kembali kesekolah guna melihat langsung proses 

pembelajaran tari dan wawancara awal dengan guru pembelajaran tari dan 

kepala sekolah tentang motorik kasar anak yuna rungu. Kemudian penelitian 

akan dilaksanakan kembali setelah seminar proposal. 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa teknik pengumpulan data 

untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh hasil penelitian kemudian akan 

diolah menjadi sebuah laporan penelitian. Adapaun teknik yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah:  
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2.1.1 Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung 

kelapangan saat penelitian awal dan saat uji coba produk dengan 

menghasilkan data berbentuk kualitatif. Tujuan dari observasi ini adalah 

untuk menggali permasalahan yang ada serta meninjau uji coba produk 

berlangsung. Hasil dari observasi pada observasi yaitu peneliti pendapati 

analisis kebutuhan guna untuk melakukan penelitian pengembangan 

selanjutnya.  

b. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada sumber data yaitu guru seni tari dan kepala sekolah untuk 

mengetahui kondisi di lapangan sehingga peneliti memperoleh data 

deskripif analisis kebutuhan akan bahan ajar dan aktifitas saat penggunaan 

bahan ajar dalam pembelajaran seni tari yang dikembangkan dan juga 

meninjau karakteristik siswa saat pembelajaran seni tari. Hasil dari 

wawancara terdapat pada lembar lampiran 1 dan 2.  

c. Angket 

Pada penelitian ini penggunaan angket untuk di ajukan pada dosen 

validasi model pembelajaran, validasi Pembelajaran dan hasil uji coba 

media yang telah di validasi oleh ahli model dan revon guru untuk 

mengetahui tingkat kelayakan produk yang akan di kembangkan oleh 

peneliti. 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar selama 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran seni tari di SDLB YPTB Malang. 

Dokumentasi dilampirkan untuk memperkuat saat observasi awal, 

wawancara, dan pada saat penelitian   

2.1.2 Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang terlibat dalam Pengumpulan 

Data 

a. Wawancara yang melibatkan Kepala Sekolah yang bernama ibu Endah 

Pujiwati, S.Pd dengan pendidikan terakhir Strata satu Sarjana Pendidikan 

Bahasa Indonesia 

b. Wawancara melibatkan guru tari yang bernama ibu Nowo S Rini dengan 

pendidikan terakhir Strata satu Sarjana Pendidikan 

c. Instrument angkek analisis pelaksanaan pembelajaran seni tari terhadap 

gerak motorik anak tunarunguu 

Tabel 3.1 Spesifikasi Validator 

No Nama Ahli Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

1.  DR. Drs. Arif Budi Wurianto, M.Si 
Dosen/ ahli Model 

Pembelajaran 
S3 

2.  Nowo Setyo Rini, S.Pd Guru seni tari/ Revon Guru S1 

 

2.1.3 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data 

a. Wawancara dilaksanankan pada tanggal 21 November 2017 bertempat 

di SDLB YPTB Malang.  

b. Observasi dilakukan saat uji coba produk berlangsung dalam skala 

kecil dan skala terbatas 

c. Validasi produk dilakukan setelah pelaksanaan seminar proposal 
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d. Angket keefektifan dilakukan setelah uji coba produk pengembangan 

bahan ajar media audiovisual 

2.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh suatu 

data pada penelitian. Berikut instrument yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pedoman wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan masalah dasar sehingga perlunya 

dikembangkan media pembelajaran. Wawancara dilaksanakan ketika observasi 

awal. Dalam pelaksanaaan wawancara pada guru yang bersangkutan perlu 

mempertimbangkan beberapa pedoman dibawah ini: 

  Tabel 3.2 Indikator Pedoman Wawancara Uji Coba Produk 
Aspek Indikator 

Penilaian guru terhadap 

siswa saat saat 

pembelajaran 

Antusias siswa saat mengikuti pembelajaran seni tari 

 

Penilaian guru terhadap 

bahan ajar 

Respon guru terhadap bahan ajar yang ada 

Keevektivan siswa saat menggunakan bahan ajar 

Kriti dan saran guru terhadap bahan ajar video audiovisual yang 

di kembangkan untuk siswa tunarunguu 

2. Lembar Validasi.  

Lembar validasi dibuat dengan beberapa butir pertanyaan yang diajukan 

untuk ahli dengan bentuk rating scale yang disusun dengan menyediakan pilihan 

jawaban sesuai dengan rubrik penilaian. Ahli yang ditunjuk adalah dua dosen 

yang ahli di bidang ahli materi dan media pembelajaran serta guru seni tari itu 

sendiri. Penelitian ini yang perlu dikembangkan untuk divalidasi adalah bahan ajar 

berupa media audiovisual dan gerak motorik kasar anak tunarunguu: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Validasi Tari Ongkek Manis dan Buku Panduan 
No Aspek Indikator 

1.  Pembelajaran (Intructional) Memuat penggunaan media 

2.  Pemakaian Kata atau Bahasa (teks 

layout) 

Memuat bahasa dan font tulisan 

3.  Desain a. Tampilan 
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b. Kepraktisan 

c. Kualitas 

4.  Isi a. Tarian yang dipilih 

b. Langkah-langkah tarian 

c. Isi buku panduan 

5.  Intruksi (Intruction) a. Bahasa yang digunakan 

b. Hitungan dalam gerakan 

6.  Pewarnaan (Color) a. Kombinasi Warna 

b. Kontas cahaya 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Validasi Ahli Pembelajaran Terhadap Tari Ongkek Manis 
No Aspek Indikator 

1.  Pembelajaran (Intruction) Penggunaan media 

2.  Isi a. Tarian yang dipilih 

b. Langkah-langkah tari 

3.  Intruksi (instruction) a. Bahasa yang digunakan 

b. Hitungan dalam gerakan 

4.  Umpan Balik (feedback) Respon siswa 

 

2.3 Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian pengembangan ini menggunakan 2 teknik dalam 

menganalisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini uraian tentang kedua 

teknik analisis data tersebut: 

2.3.1 Data Kualitatif  

Teknik analisis data kualitatif diperoleh dari kritik dan saran dari validator 

dan respon siswa yang akan dijabarkan secara deskriptif. Dari data kualitatif 

tersebut sebagai dasar perbaikan produk yang telah dikembangkan.Untuk 

mengolah data kualitatif pada penelitian ini terdapat tiga langkah untuk 

mendapatkan data berupa kualitatif. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono 

(2013:337) mengemukakan aktivitas dalam analisis data terbagi menjadi tiga 

tahapan yaitu:  

a. Reduksi Data  

Tahap reduksi peneliti akan mereduksi data atau merangkum, memilih hal-

hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan mereduksi data 
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diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data  

Setelah dilakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yang akan 

peneliti lakukan adalah penyajian data, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam data kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.  

c. Veridikasi  

Verifikasi merupakan suatu penarikan kesimpulan. Dari langkah-langkah 

yang telah dilakukan maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang kredibel. 

Dari tahap inilah data kualitatif dalam penelitian pengembangan ini didapatkan. 

4.5.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket validasi. Angket validasi 

diberikan kepada ahli media dan revon guru. 

Angket validasi dibuat dengan rating scale dengan skor maksimal 4 dan 

skor terendah 1. Adapun kategori rating scale dijelaskan dalam table sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Rating Scale dalam angket validasi 

No Skor Keterangan 

1 4 Sangat baik/Sangat setuju 

2 3 Baik/Setuju 

3 2 Cukup baik/Cukup setuju 

4 1 Kurang baik/Kurang setuju 

(Arikunto, 2010:35) 

Data yang diperoleh ditabulasikan dan dicari presentasinya kemudian 

dianalisis. Perhitungan dengan rumus: 

  
   

 
        

 Keterangan:  P  = Presentase skor 
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ΣR = Jumlah skor validator 

N = Total skor maksimal 


