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BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

prosedural. Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur

atau langkah-langkah prosedural yang harus dikuti untuk menghasilkan suatu

produk tertentu (Setyosari, 2010: 127). Penelitian pengembangan menurut Borg &

Gall (dalam Setyosari, 2010: 127) adalah suatu proses yang dipakai untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Langkah-langkah prosedural digambarkan dalam suatu gambar alur dari

awal hingga akhir. Model prosedural yang digunakan dalam penelitian ini

mengikuti langkah-langkah penelitian model Research and Development menurut

Gall, Borg, and Gall (2003) dan Dick and Carey (2009) (dalam Gooch, 2012):

85): sebagai berikut :

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development

Penelitian ini menggunakan penelitian model Research and Development

menurut Gall, Borg, and Gall (2003) dan Dick and Carey (2009) karena dalam

penelitian ini hanya menggunakan tujuh langkah. Dalam penelitian ini tidak

menghasilkan produksi secara masal, namun hanya revisi akhir dan untuk

penyebar media perlu bekerjasama dengan pihak sekolah.
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3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Berikut ini adalah prosedur dan langkah-langkah penelitian pengembangan

yang ditempuh adalah sebagai berikut:

3.2.1 AnalisisPenelitian, Penilaian Kebutuhan, dan Bukti dari Konsep

Penelitian ini diawali dengan analisis, penelitian kebutuhan dan bukti

dari konseppada tahap ini peneliti melakukan observasi untuk menghasilkan

kondisi awal dari keadaan sekolah. Setelah itu maka peneliti akan menemukan

analisis kebutuhan dan bukti dari hasil observasi.

Peneliti melakukan observasi awal yaitu di Sekolah Dasar Negeri

Bunulrejo 3 pada pembelajaran di kelas 3. Dalam proses pembelajaran di kelas

III peneliti menemukan ada permasalahan. Permasalahan yang ditemui yaitu :

(1) siswa sulit memahami unggah-ungguh bahasa Jawa, (2) guru jarang

menggunakan media pembelajaran, dan (3) pembelajaran yang menggunakan

metode ceramah.

Dari hasil observasi peneliti dapat mengetahui kebutuhan dalam kelas

III ini yaitu media pembelajaran. Masalah ini dapat diatasi dengan

pengembangan menggunakan Research and development (R&D).

3.2.2 Perencanaan Produk dan Desain

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka peneliti menentukan

media yang akan dikembangkan. Adapun langkah-langkah desain media

tersebut, sebagai berikut:
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Gambar 3.2 Desain Produk

3.2.3 Pengembangan Produk Awal

Langkah selanjutnya yaitu pengembangan produk awal, pada langkah

ini peneliti akan mengumpulan bahan untuk pembuatan materi. Bahan yang

dimaksudkan yaitu materi unggah-ungguh bahasa Jawa, dan gambar-gmbar

untuk karakter komik strip. Setelah itu masuk dalam pembuatan media dengan

menggunakan aplikasi web yaitu tondoo.

3.2.4 Uji Lapangan Awal

Setelah pembuatan produk media selesai, langkah selanjutnya yaituuji

lapangan awal. Pada uji lapangan awal ini produk akan di ujikan oleh para ahli,

produk akan dinilai dan diberi masukan untuk penyempurnaan media. Jika
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media memerlukan perbaikan, maka peneliti akan menyempurnaan media

kembali untuk kemudian diujikan dalam pembelajaran. Namun sebaliknya

apabila media tersebut nilai sudah layak dan valid, maka media tersebut

diujikan dalam pembelajaran.

3.2.5 Revisi Produk

Revisian produk dilakukan setelah pengujian produk dari hasil uji

pada para ahli. Dari hasil pengujian ini, peneliti akan menemukan kekurangan

dan catatan dalam pengembangan media. Oleh karena itu peneliti akan

melakukan revisian produk agar hasil lebih maksimal dan sempurna ketika

digunakan dalam pembelajaran.

3.2.6 Uji Lapangan Utama

Setelah pengujian produk berhasil dan mungkin ada revisi yang

dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu uji coba produk. Uji coba produk ini

dilakukan dalam pembelajaran di kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang.

Selama pengujian yang dilakukan peneliti membuat catatan tentang kendala

dan kekurangan apa saja yang ada saat penggunaan media pembelajaran

berlangsung.

3.2.7 Revisi Produk dan Penyebaran

Revisian produk dilakukan setelah pengujian produk dalam

pembelajaran. Dari hasil pengujian ini, peneliti akan menemukan kekurangan

dan kendala dalam penggunaan media. Oleh karena itu peneliti akan

melakukan revisian produk agar hasil lebih maksimal dan sempurna ketika di

gunakan dalam pembelajaran. Setelah penyempurnaan media, dilakukan

validasi terakhir untuk melihat tingkat tingkat kualitas media itu. Langkah
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terakhir setelah itu yaitu penyebaran media ini bekerja sama dengan pihak

sekolah untuk menggunakan media ini dalam pembelajaran.

3.3 Uji Coba Produk

Tahap-tahap ujicoba produk yaitu, (1) desain uji coba, (2) subjek uji coba,

(3) jenis data, (4) instrumen dengan pengumpulan data, dan (5) teknik analisis

data.

3.3.1 Desain Uji Coba

Tahap uji coba produk merupakan tahap dilaksanakannya evaluasi yang

terdiri dari uji ahli media, uji ahli materi, dan uji ahli pembelajaran, serta uji coba

terbatas dengan desain uji coba sebagai berikut:

1. Uji Coba Oleh Ahli

Uji coba media pertama dilakukan kepada uji ahli materi Bapak

Bambang Santoko, M.Pd dan ahli media Bapak Ari Dwi Haryono. M.Pd

dengan memberikan angket penilaian. Uji coba ini bertujuan memberikan

penilaian serta kritik dan saran mengenai kesesuaian materi dengan media

komik strip berseri yang telah dibuat. Jika terdapat kritik dan saran

terhadap media yang telah dibuat maka akan dilakukan perbaikan dan

revisi kembali untuk mendapatkan media yang baik.
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2. Uji coba produk

Uji coba produk ini dilakukan untuk kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota

Malang. Uji coba dilakukan dalam dua tahap, yaitu kelompok kecil yang

dilakukan kepada 14 siswa dan uji coba kelompok besar yang dilakukan

kepada 16 siswa.

3.3.2 Subjek Uji Coba

Subjek validasi untuk pengembangan media komik strip berseri terdiri dari

ahli media pembelajaran, ahli materi pembelajaran, ahli pembelajaran kelas 3

SDN Bunulrejo 3 Kota Malang dan siswa kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang.

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Media Komik Strip Berseri

No Nama Subjek Uji Coba Bidang Ahli
1

2

3

4

Ari Dwi Haryono, M.Pd

Bambang Santoko, M.Pd
Umi Khasanah, M.Pd

Siswa kelas 3

Dosen ahli media
pembelajaran
Dosen ahli materi
pembelajaran bahasa Jawa
Guru mata pelajaran kelas 3

Siswa

Ahli media
pembelajaran
Ahli materi
Ahli pembelajaran
kelas 3 SD

Responden

3.3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dan kuantitatif. Data kualitatif didapat dari kritik, saran dan masukan-masukan

dari ahli media, ahli materi dan ahli materi pembelajaran kelas 3 SDN Bunulrejo 3

Kota Malang. Data kuantitatif dan dapat dari penilaian yang dilakukan oleh guru

di setiap pembelajaran, sehingga akan nampak perbedaan di setiap pembelajaran.

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Data penelitian sangat tergantung pada jenis alat (instrumen) pengumpulan

datanya. Kualitas data selanjutnya menentukan kualitas penelitian itu sendiri. Oleh
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sebab itu, alat atau instrumen penelitian haruslah memiliki kepercayaan dan data

yang diperoleh memiliki kebenaran. Instrumen yang digunakan untuk

mengumpulkan data pada pengembangan media Komik Strip Berseri pada

Pembelajaran Kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanyaan Analisis Kebutuhan

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam (Sugiyono, 2015:194). Wawancara yang digunakan

adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas di mana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahn yang akan ditanyakan

kepada guru kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang. Wawancara ini adalah

langkah awal mengenai kebutuhan media pembelajaran yang tepat yang

digunakan dalam pembelajaran.

2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memeberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono,2015:199). Angket dalam penelitian

pengembangan ini sebagai berikut:

a. Angket Validasi

Angket validasi dalam penelitian ini digunakan untu mengumpulkan

data mengenai kelayakan media untuk digunakan dalam proses belajar
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mengajar. Angket ini dibuat untuk memperoleh penilaian dari tim ahli

mengenai media yang telah dibuat. Tim ahli terdiri dari ahli media Bapak

Ari Dwi Haryono, M.Pd, ahli materi Bapak Bambang Santoko, M.Pd, dan

ahli pembelajaran Ibu Umi Khasanah, S.Pd Hasil dari angket ini dijadikan

acuan untuk memperbaiki atau merevisi produk jika ada kekurangan, kritik

dan saran.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada

orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam kegiatan observasi ada

kegiatan pencatatan melalui check list yang telah disusun peneliti. Observasi

dilakukan pada saat penggunaan media tersebut berlangsung, yang menjadi

observer adalah guru kelas 3. Observasi ini dilakukan dengan cara guru menilai

dengan melakukan check list pada setiap pertanyaan yang telah diberikan

sesuai dengan kenyataan pada saat pelaksanaan.

4. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera

digital dan handphone untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang

dilakukan guru dan siswa.

3.3.5 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data ini dilakukan setelah data terkumpul dan direduksi

sesuai dengan fokus masalah penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono,2015:334).
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1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,

selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data kualitatif lebih

banyak berlangsung selama proses pengumpulan data. (Sugiyono,2015:336).

Adapun beberapa langkah analisis data kualitatif yang perlu diperhatikan oleh

peneliti, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Data ini didapat selama penelitian, yaitu berupa catatan lapangan

peneliti saat melakukan wawancara berkenaan dengan penggunaan media

pembelajaran Komik Strip Berseri serta aktivitas yang dilakukan oleh siswa,

baik faktor pendukung, penghambat, kesulitan saat proses pembelajaran

berlangsung. Dalam penelitian ini data diambil oleh peneliti selama proses

penggunaan media pembelajaran Komik Strip Berseri oleh guru dan siswa.

b. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dalam kegiatan ini, peneliti mereduksi atau

merangkum data yang didapat dari guru kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota

Malang dan dari sumber yang lainnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data berisi narasi cerita dari hasil yang didapat dari

pengumpulan data sampai dengan reduksi data. Sehingga dapat diketahui

bagaimana hasil dari kegiatan penelitian di kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota

Malang tersebut.
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2. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang

terkumpul dari angket. Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan

gambaran tentang media pembelajaran yang dikembangkan.

a. Analisis Data Angket Validasi Ahli

Validasi yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yakni

untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Jawaban

angket validasi ahli menggunakan skala Likert, variabel yang diukur

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan terdiri

dari lima kategori yang disajikan pada tabel sebagai berikut(Sugiyono,

2015:135) :

Tabel 3.2 Kategori penilaian skala Likert

No Skor Keterangan

1. Skor 5
Sangat setuju/sangat baik/sangat sesuai/sangat mudah/sangat paham/sangat
tertarik/sangat mengerti/sangat layak/sangat bermanfaat/ sangat memotivasi

2. Skor 4
Setuju/baik/sesuai/mudah/paham/tertarik/mengerti/layak/bermanfaat/memoti
vasi

3. Skor 3
Cukup Setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup paham/
cukup tertarik/ cukup mengerti/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup
memotivasi

4. Skor 2
Kurang Setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang mudah/ kurang paham/
kurang tertarik/ kurang mengerti/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ kurang
memotivasi

5. Skor 1

Sangat Kurang Setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat
kurang mudah/ sangat kurang paham/ sangat kurang tertarik/ sangat kurang
mengerti/ sangat kurang layak/ sangat kurang bermanfaat/ sangat kurang
memotivasi

Uji angket validasi ahli pada media Komik Strip Berseri dengan teknik

pengumpulan data angketakan dianalisis data interval untuk menghitung rata-rata

jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban para ahli validasi media. Adapun

rumus untuk menghitungnya sebagai berikut :
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b. Analisis Data Angket Respon Siswa

Data yang diperoleh dari hasil angket siswa kemudian dianalisis

menggunakan data kuantitatif untuk menguji respon siswa dan kelayakan

tentang media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban angket

respon siswa menggunakan skala Guttman. Skala Guttman yang digunakan

terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk

checklist ( √ ), yang disajikan pada tabel sebagai berikut(Sugiyono, 2015:139):

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Skala Guttman

No. Skor Keterangan
1. Skor 1 Ya
2. Skor 0 Tidak

Analisa data angket siswa dilakukan seperti analisa pada skala Likert.

Data interval dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan

skoring setiap jawaban dari siswa.


