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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

  Pada bab III akan dijelaskan tentang metode pengembangan yang akan digunakan dalam 

penelitian pengembangan. Pemaparan metode pengembangan dibagi menjadi tiga yaitu (1) 

Model Pengembangan, (2) Prosedur Pengembangan, (3) Uji Coba Produk. 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

  Pengembangan model yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan model 

pengembangan 4-D (four D model). Model ini dipandang tepat oleh peneliti untuk 

mengembangkan perencanaan pembelajaran tersebut, karena dalam mengembangkan media 

gambar berseri harus ada tahap perencaan sebelum bahan tersebut di sebarkan yang sesuai 

dengan model 4-D. 

 Model pengembangan media 4-D mempunyai empat tahap pengembangan yaitu define, 

design, develop dan disseminate atau diadaptasikan menjadi model 4-P, (model 4-P), meliputi 

pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran. Adapun model pembelajaran yang 

akan dikembangkan dalam penilitian ini adalah menggunakan pengembangan media berseri 

komik untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Sedangkan intrumen 

pengumpulan data model pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu menggunakan panduan 

wawancara, instrument validasi dan hasil karangan cerita pendek siswa. 



33 

 

3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Model pengembangan 4-D mempunyai 4 tahap pengembangan meliputi: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Adaptasi Model Pengembangan Pembelajaran 4-D Thiagarajan  

Trianto (2009:189). 
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3.2.1 Tahap Pendefinisian (Define) 

 Pada tahap ini dijelaskan tentang tujuan mendefinisikan dan menetapkan syarat proses 

pembelajaran. Ketika menentukan dan menetapkan syarat pembelajaran hal pertama yang harus 

diawali dengan menganalisis tujuan batasan materi yang akan dikembangkan modelnya. Adapun 

tahapan yang akan dilakukan analisis yaitu: (a) ujung depan (awal akhir), (b) siswa, (c) tugas , 

(d) konsep dan (e) perumusan tujuan pembelajaran. 

 Langkah pertama adalah menganalisis awal dan akhir, langkah ini bertujuan untuk 

membentuk dan memutuskan masalah dasar/awal yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga 

dibutuhkannya pengembangan bahan pembelajaran dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. 

Ketidakseimbangan antara hal-hal yang sudah diketahui siswa dengan apa yang seharusnya akan 

dicapai siswa dan memerlukan telaah kebutuhan materi sebagai penutup ketidakseimbangan 

tersebut. Kebutuhan analisa didapatkan melalui kebutuhan siswa dan guru dengan adanya media 

pembelajaran yang baru sehingga mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. Langkah yang 

kedua adalah analisis siswa yang merupakan penjabaran karakteristik pada siswa yang meliputi 

kemampuan latar belakang pengetahuan dan tingkat perkembangan kognitif siswa serta minat 

dan motivasi.  

 Minat dan motivasi didapatkan melalui angket minat dan motivasi siswa. Langkah yang 

ketiga adalah analisis tugas yang merupakan komponen prosedur ketika menentukan isi atau 

marteri dalam satuan media yang akan diberikan kepada siswa, dimana media gambar berseri 

digunakan sebagai bahan untuk proses peningkatan kreativitas siswa dalam mengerjakan 

karangan sebuah cerita pendek. Adapun analisis ini mencakup sebagai berikut: Pertama, analisis 

struktur isi yang merupakan analisis komponen isi kurikulum 2013 revisi (2016) dengan 
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menggunakan pendekatan saintifik. Disini dipaparkan pada kurikulum 2013 revisi mencakup 

mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. 

Kedua, analisis prosedularan digunakan untuk menetukan langkah-langkah penyelesaian tugas, 

analisis prosedural bisa digunakan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian sesuai 

dengan bahan kajian yang dipilih.  

 Analisis ini berisi bahasan yang menarik dalam setiap pembahasan. Ketiga, analisis 

proses informasi berupa uraian informasi yang diperoleh pengembang dalam mengembangkan 

perencanaan pembelajaran. Masalah yang disajikan dalam perencanaan pengembangan media 

gambar berseri komik (Garsikom) untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, kurangnya sekolah yang menggunakan 

media dalam melaksanakan proses pembelajaran, dengan menggunakan media gambar berseri 

komik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia terutama materi cerita pendek, dan mencari di panduan jurnal online dan juga materi 

pelajaran bahasa Indonesia. 

 Langkah yang keempat adalah analisis konsep adalah menentukan rancangan utama yang 

akan diimplementasikan dan disusun secara sistematis, konsep ketika membuat sebuah gambar 

berseri komik (Garsikom) harus sesuai dengan materi pelajaran yang sesuai dengan tingakatan 

kelas, gambar berseri komik juga tidak dibuat dengan secara sembarangan. Media gambar berseri 

komik (Garsikom) juga sangat berguna untuk bahan sebagai kreativitas siswa dalam 

mengerjakan sebuah karangan cerita pendek, dengan konsep yang matang maka media gambar 

berseri akan sesuai dengan tujuan dalam proses belajar mengajar. 

 Proses penyusunan tujuan pembelajaran (TP) atau Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

(IPBH) berdasarkan KD dan Indikator yang tertera pada kurikulum yaitu pada teks cerita pendek, 
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perumusan ini mencakup tujuan pembelajaran untuk materi teks cerita pendek. Pada tahap ini 

pengembang merumuskan tujuan berdasarkan analisis konsep dan analisis tugas yang menjadi 

tujuan khusus, perumusan ini mencakup tujuan pengembangan media gambar berseri komik 

(Garsikom) untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. 

 

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

1. Memiliki rasa percaya diri dan 

tanggung jawab dalam membuat 

karangan cerita pendek dengan penuh 

makna dan memahami unsur 

membangun yang ada pada karangan 

siswa. 

1.1 Siswa mampu menerapkan 

langkah-langkah menulis teks 

cerita pendek dengan 

menggunakan media gambar 

berseri 

1.2 Siswa dapat membuat tatanan 

cerita pendek dengan sesuai 

gambar berseri. 

 

 

 

 

3.2.2 Tahap Perancangan (Design) 

 Pada tahap ini bertujuan mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Berikut ini akan 

penulis paparkan tiga proses perancangan yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran.  
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 Pertama, penyusunan teks acuan patokon yaitu langkah pertama yang dapat 

menghubungkan  tahap define dan tahap design. Tes ini disusun bersumber pada hasil perumusan 

tujuan pembelajaran, tes ini merupakan alat untuk mengukur terjadi atau tidaknya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa setelah pembelajaran berlangsung pada materi teks cerita pendek 

dengan menggunakan media gambar berseri komik (Garsikom). Penyusunan ini mencakup tes 

kemampuan untuk  mengerjakan sebuah keterampilan menulis cerita pendek sesuai dengan 

media gambar berseri komik secara efektif dan efisien. 

 Kedua, pemilihan media yang tepat berdasarkan tujuan untuk memberikan materi teks 

cerita pendek untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek dengan menggunakan 

media gambar berseri komik. Ketiga, pemilihan format ini dilakukan dengan melihat seberapa 

gambar berseri yang akan dibuat dan akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Media 

gambar berseri komik (Garsikom) adalah bahan untuk membuat sebuah cerita pendek, sehingga 

dengan menggunakan media gambar berseri komik maka media pembelajaran akan membantu 

guru dan juga siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

3.2.3 Tahap Pengembangan (Develop) 

 Bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan 

masukan dari para ahli, tahapan ini meliputi, validasi model, simulasi dan uji coba, hasil tahap 

simulasi dan uji coba digunakan sebagai dasar revisi. Berikut ini akan penulis paparkan tahap 

pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom). 
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 Pertama, validasi model oleh para ahli diikuti dengan revisi. Peneliti memilih sebagai 

validator adalah satu orang dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menjadi ahli materi, 

satu orang dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai ahli rancangan, dan 

membutuhkan satu guru matapelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Kota 

Batu sebagai praktisi. Kedua, simulasi kegiatan mengoperasionalkan rencana pembelajaran, 

simulasi merupakan proses peniruan dari suatu yang nyata beserta kondisi disekelilingnya. 

3.2.4 Tahap Penyebaran (Disseminasi) 

 Pada tahap ini dibagi menjadi tiga tahap: validation testing, packing, diffusion and 

adoption. Pada tahap ini validation testing, produk yang telah direvisi lalu diimplementasikan 

kepada sasaran yang telah direncanakan. Pengukuran dapat dilakukan guna untuk mengetahui 

ketepatan produk yang dikembangkan, seusai produk diujicobakan kepada siswa langkah 

selanjutnya yaitu pengembang perlu mengetahui hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum 

berhasil harus dicari kesalahannya sehingga ketepatan produk nantinya bisa diterima dengan baik 

di kalangan sekolah. Langkah yang terakhir pada tahap pengembangan, tahap pengembangan 

yaitu dilakukan packaging (pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan agar 

produk dapat digunakan sebagai acuan belajar atau menambah wawasan bagi orang lain. 

Pengemasan model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membaca teks cerita pendek, 

kemudian teks cerita pendek tersebut dapat disebarluaskan agar bisa digunakan (diffusi) atau 

dapat dipahami oleh orang lain dan diketahui maknanya. 

 Pada kerangka pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom) tahap 

dissemination dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan media gambar berseri komik 

melalui penyaluran yang harus diterima dan dipahami oleh siswa kelas VII SMP Muahmmadiyah 

8 Kota Batu. Penyaluran ini bertujuan untk mendapatkan respon dan umpan balik terhadap 
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pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom) yang dikembangkan. Apabila sasaran 

penggunaan media gambar berseri komik sudah diterima oleh guru dan siswa maka penulis akan 

membuat media pembelajaran dengan sebaik mungkin sehingga dapat berguna bagi kemajuan 

pendidikan di Indonesia. 

3.3 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk merupakan bagian penting dalam mengembangkan media gambar 

berseri, dalam hal ini uji coba bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang 

dikembangangkan layak untuk digunakan atau tidak. Beriku ini akan penulis uraikan tentang 

desain uji coba, jenis data, intrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. 

3.3.1 Desain Uji Coba 

 Pada tahap ini, pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom) yang telah 

dirancang oleh peneliti langsung di uji cobakan kepada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 

Kota Batu. Hal ini dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif produk yang telah 

dikembangkan oleh pengembang serta uji cobakan secara klasikal. 

Berikut ini hasil teks cerita pendek siswa dengan menggunakan media gambar berseri komik 

(Garsikom)! 
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3.3.2 Subjek Uji Coba 

 Subjek uji coba produk pada pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom) 

dilakukan dalam satu kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu berdasarkan saran dari guru 

bahasa Indonesia dan dosen pembimbing. Uji coba produk media gambar berseri komik 

(Garsikom) dilakukan penneliti pada tanggal 16 Januari 2019.  

3.3.3 Jenis Data 

 Jenis data pengembangan media gambar berseri komik (Garsikom) yang dipakai peneliti 

berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang didapatkan berupa saran dan komentar 

yang diperoleh dari subjek ahli, praktisi dan siswa sebagai penilaian produk yang dihasilakan, 

sedangkan data kuantitaif didapatkan dari hasil penskoran validasi subjek ahli, praktisi dan hasil 

kerja siswa. 

Hasil penskoran untuk mengetahui seberapa peningkatan media gambar berseri komik 

(Garsikom) ini berdasarkan dari subjek ahli media yaitu yang sudah dinilai oleh Drs. Djoko 

Asihono dengan bukti hasil media gambar berseri komik (Garsikom) ada koreksi gambar di awal 

untuk memperjelas lagi, peneliti sudah melakukan revisi media untuk memperjelas gambar 

berseri komik (Garsikom), sehingga media gambar berseri komik (Garsikom) dapat diterapkan di 

kalangan siswa SMP kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu senagai media dalam menulis 

cerita pendek. 

Berikut hasil revisi media gambar berseri komik (Garsikom) dari ahli media yang diberikan 

masukan dari Drs. Djoko Asihono. 
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Media gambar berseri komik (Garsikom) sebelum revisi 
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Media gambar berseri komik (Garsikom) sesudah revisi 

 

 Ahli berikutnya dalam penelitian pengembangan adalah ahli praktisi dimana ahli praktisi 

ini seorang guru matapelajaran bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu yang 

bernama Rusmiyati, M.Pd, peneliti melakukan tindakan penelitian lapang dengan memberikan 

media gambar berseri komik (Garsikom) ini kepada guru pengajar bahasa Indonesia untuk dilihat 

kelayakan media yang dibuat oleh peneliti. Sesudah ahli praktisi (guru) menyatakan kelayakan 
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media gambar berseri komik (Garsikom) maka peneliti langsung memberikan media gamabar 

berseri komik (Garsikom) ini sebagai media dalam menulis cerita pendek. Media gambar berseri 

komik (Garsikom) garsikom tersebut sangat bermanfaat untuk siswa dan menunjang kreativitas 

guru dalam menciptakan media yang lain. Peneliti juga memberikan angket kepada siswa tentang 

efektifitas media gambar berseri komik (Garsikom) sebagai bahan untuk menulis cerita pendek 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 Pada saat mengumpulkan data, ada beberapa macam teknik pengumpulan yang dapat 

disesuaikan dengan karaktersitik data yang akan didapatkan. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan pada pengembangan media dengan menggunakan pedoman wawancara, angket 

kebutuhan siswa, angket kebutuhan guru, lembar kerja siswa. Berikut telah dijabarkan oleh 

penulis tentang instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 

1) Pedoman wawancara 

  Pedoman wawancara disini bertujuan untuk menggali informasi dari pendidik serta ingin 

mengetahui pola pikir siswa dan untuk menggali informasi disini peneliti menggunakan jenis 

angket lembar kerja siswa yang digunakan untuk menulis sebuah cerita pendek dengan 

menggunakan media gambar berseri, dan penulis berharap respon siswa terhadap media gambar 

berseri komik (Garsikom) dapat diterima dengan baik. Untuk menggali informasi disini peneliti 

menggunakan jenis angket tak berstruktur, bentuk angket tak berstruktur yaitu bentuk angket 

yang memberikan jawaban secara terbuka dimana responden bisa dengan bebas menjawab 

pertanyaan/pernyataan tersebut. Arifin (2011:229). 

 

 

2) Lembar validasi  
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 Lembar validasi merupakan instumen yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus ditindak 

lanjuti oleh validator tentang efektivitas dan kemenarikan seperangkat produk pembelajaran. 

Validasi dilakukan untuk mendapatkan saran dan rekomendasi dalam ranah perbaikan dalam 

rancangan pembelajaran yang telah disusun. Dalam penelitian ini lembar validasi akan 

digunakan untuk menilai produk media gambar berseri komik (Garsikom) yang telah 

dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan skala likert. Selain itu validator ahli dan ahli 

validator praktisi diharapkan memberikan saran mengenai produk yang telah dikembangkan pada 

bagian lembar validasi yang telah disediakan. 

 Validator terdiri dari satu dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai ahli media, 

satu dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai ahli rancangan, satu guru bahasa 

Indonesia SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu sebagai praktisi dan satu kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 8 Kota Batu. Berikut dijabarkan oleh peneliti kriteria dari masing-masing skala 

penilaiab tersebut. 

Skala 1: Jika media gambar berseri komik (Garsikom) tidak sesuai dengan kriteria  

 pada lembar validasi  

Skala 2: Jika media gambar berseri komik (Garsikom) kurang sesuai dengan      

kriteria lembar validasi 

Skala 3: Jika media gambar berseri komik (Garsikom) sesuai dengan kriteria                  

lembar validasi 

Skala 4: Jika media gambar berseri komik (Garsikom) sangat sesuai dengan       

kriteria lembar validasi 

 

3) Angket Respon Siswa 
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 Angket merupakan teknik atau cara mengumpulkan data secara tidak langsung, artinya 

peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan data 

juga disebut angket, angket ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

Dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah angket respon siswa terhadap media gambar 

berseri komik (Garsikom) untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek sehingga 

responden hanya memberikan tanda centang pada kolom yang diinginkan 

4) Angket Respon Guru 

  Angket respon guru dapat dijadikan peneliti untuk mengetahui bagaimana kebutuhan 

guru dalam materi cerita pendek, dengan menggunakan media gambar berseri komik 

(Garsikom), guru dapat mengetahui kebeutuhan apa saja yang harus dipenuhui dalam membuat 

karangan cerita pendek. Angket kebutuhan guru diisi oleh guru bahasa Indonesia di SMP 

Muhammadiyah 8 Kota Batu. Respon yang baik dapat menjadikan peneliti untuk lebih 

kreativitas dalam membuat media pembelajaran yang bervariasi. 

  Pengembangan media pembelajaran juga dapa dinilai oleh validator yang terdiri dari satu 

dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai ahli materi yang dimana dosen dapat 

memberikan masukan tentang media gambar berseri komik (Garsikom) yang akan digunakan 

dalam proses penelitian langsung di lapangan, peran satu guru Bahasa Indonesia SMP 

Muhammadiyah 8 Kota Batu sebagai pengajar bahasa Indonesia dan siswa kelas VII-C SMP 

Muhammadiyah 8 Kota Batu. Berikut ini dijabarkan oleh peneliti kriteria dari masing-masing 

skala penilaian tersebut. 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada pengembangan media gambar berseri komik 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan 
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terhadap hadil validasi dari para ahli dan praktisi terhadap produk beserta uji coba produk 

tersebut dalam pembelajaran di kelas yang digunakan untuk penelitian. Analisis data penilaian 

validator merupakan data yang diperoleh dari validator dan digunakan untuk menilai model 

pengembangan, secara keseluruhan penilaian validator dikatakan baik jika prosentase dari 

masing-masing aspek berada pada aselang 55%-100%. Nilai yang diberikan validator pada 

masing-masing aspek dianalisis dengan menggunakan rumus presntase penilaian. Sugiyono 

(2007) menjelaskan “rumusan perhitungan nilai rata-rata dan penilaian masing-masing aspek 

adalah sebagai berikut. 

P=  

Keterangan: 

P  : Persentase penilaian 

 : Jumlah poin penilaian 

N  : Jumlah items dalam lembar validasi 

K   : Poin penilaian tertinggi 

 Media gambar berseri komik (Garsikom) yang dikembangakan dapat diketahui 

keberhasilan dan kesusaian dengan pembelajaran apabila mencapai kriteria ketuntasan minimal 

75%. Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan produk pengembangan 

dipaparkan dalam tabel kriteria validasi analisis presentase berikut ini.  
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Tabel 3.2 Kriteria Validasi Analisis Presentase Uji Validasi 

Persentase Kriteria Validasi Keterangan 

85%-100% Ssssssssssss   Sangat valid Dapat diimplementasikan tanpa revisi 

75%-84% Valid  Dapat diimplementasikan dengan sedikit 

revisi 

55%-74% Cukup valid  Perlu revisi 

˂ 55% Kurang valid  Revisi total 

  

 Data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dinalisis secara kulaitatif dan 

kuantitatif berdasarkan lembar pengamatan pembelajaran langsung. Sesuai dengan kurikulum 

pembelajaran bahasa Indoensia di jenjang sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan 

menggunakan skala likert yang memiliki lima pilihan skor yaitu skor 1: sangat (tidak 

setuju/buruk/kurang sekali), skor 2: tidak (setuju/baik/) kurang, skor 3: netral/cukup, skor 4: 

(setuju/baik/suka), skor 5: sangat (setuju/baik/suka). Skal likert ini sebagai perhitungan data 

dalam analisis kebutuhan siswa dan analisis kebutuhan guru. 

 


