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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian

Model penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

adalah metode penelitaian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk (Sugiono, 2016). Model penelitian 

ini telah banyak digunakan pada bidang pendidikan dengan tujuan 

mengembangkan suatu media pembelajaran untuk membantu guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan media ini 

mengacu pada model prosedural yang bersifat deskriptif, yaitu model yang 

menggariskan langkah-langkah yang yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk. Prosedural pengembangan yang digunakan mengacu pada langkah-

langkah penelitian pengembangan dari Borg and Gall (1983). Terdapat 10 

prosedur yang dilakukan namum peneliti hanya menggunakan 7 prosedur, hal 

ini dikarenakan pada langkah ke 8,9, dan 10 merupakan uji lapang secara luas, 

revisi, dan produksi membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang 

besar (Hasyim, 2016:89). Karena keterbatasan peneliti khususnya dalam 

penulisan skripsi sehingga pengembangan ini dimodifikasi menjadi 7 langakah 

saja. 

Menurut Sugiono (2016:298) secara prosedural langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Prosedur Metode Research and Development 

 

B. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Pengembangan Media 

KIJARA (Komik Bahasa dan Aksara Jawa) kelas IV Sekolah Dasar, maka 

dilakukan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang mengacu pada 

gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Potensi Masalah 

Potensi masalah harus didapatkan dari data sesungguhnya, data yang 

diperoleh dapat berupa laporan penelitian orang lainyang sudah ada 

maupun hasil observasi peneliti secara langsung. Potensi masalah yang 

ditemukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai acuan dalam proses 

penentuan penelitian. Masalah yang didapat oleh peneliti adalah tentang 

media pembelajaran yang ada disekolah, terbatasnya media pembelajaran 

Bahasa Jawa mengakibatkan proses pebelajaran belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Media pembalajaran sendiri merupakan salah satu 

pendukung dalam tercapainya pembelajaran, dengan adanya media 

pembelajaran dapat membantu siswa dalam proses belajar secara 

kelompok maupun mandiri.  
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Potensi yang ditemukan oleh peneliti dari masalah yang ada, peneliti 

dapat merancang media pembelajaran yang menarik sehingga dapat 

memotivasi siswa dalam belajar. Belum adanya media pembelajaran 

untuk bahasa Jawa mejadi potensi lebih yang dapat dikembangkan. 

Peneliti dapat mengembangkan media berupa media KIJARA (Komik 

Jawa dan Aksara Jawa) yang belum ada disekolah tersebut.  

 

2. Pengumpulan Data 

Setelah ditemukannya potensi masalah maka langkah selanjutnya yang 

perlu dilakukan yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang dapat 

dijadikan acuan sebagai bahan untuk perencanaan pengembangan produk. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara terhadap guru 

kelas IV Sekolah Dasar untuk memperoleh informasi tentang keadaan 

kelas yang sesungguhnya pada saat berlangsungnya proses pembelejaran. 

Wawancara juga dapat dilakukan pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

untuk memperoleh informasi mengenai keterampilan siswa dalam 

mengenal aksara jawa dan bahasa jawa dalam pembelajaran bahasa Jawa.  

Informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran penggunaan media 

pembelajaran masih terbatas sehingga menjadi salah satu faktor penyebab 

kurang menariknya pembelajaran bahasa Jawa. Informasi yang telah 

diperolehakan digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan yaitu 

acuan pada proses pengembang media pembelajaran yang efektif dan 

menarik. 
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3. Desain Produk 

Setelah mengetahui kebutuhan yang dibutuhakan dalam proses 

pembelajaran maka peneliti dapat mengetahui dan mendiesain media yang 

dirasa cocok dengan yang dibutuhkan siswa. Dalam pengembanagan 

produk menggunaka metode Research and Development yang telah 

menghasilkan berbagai macam produk salah satunya dalam bidang 

pendidikan. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan 

melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan 

relevan dengan kebutuhan seperti metode pengajaran, media 

pembelajaran, buku ajar, model pembelajaran, dll (Sugiono, 2015). Pada 

penelitian dan pegembangan yang dilakukan oleh peneliti akan 

menghasilkan sebuah media pembelajaran yang berupa media 

pembelajaran KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) untuk 

pembelajaran bahasa Jawa kelas IV Sekolah Dasar. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan  produk lebih efektif dari media pembelajaran yang telah ada 

atau tidak (Sugiono, 2016). Validasi desaian sendiri merupakan penilaian 

yang dilakukan secara rasioanal, karena pada proses ini dilakukan 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional dan belum secara fakta 

dilapangan. 

Validasi produk dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam menilai media KIJARA 
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(Komik Jawa dan Aksara Jawa) yang dirancangan. Beberapa pakar atau 

tenaga ahli diminta untuk menilai desain media KIJARA (Komik Jawa 

dan Aksara Jawa) tersebut, sehingga dapat di ketahui kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara 

Jawa). Kekurangan yang telah ditemukan kemudian direvisi sesuai 

dengan saran dan masukan yang diberikan oleh validator sehingga produk 

yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan.  

Proses validasi produk menghadirkan dosen ahli media dan dosen ahli 

materi yang telah paham terhadap pengembangan media dan 

pembelajaran Bahasa Jawa. Proses validasi produk dilakukan dengan cara 

peneliti menunjukkan produk yang telah selesai dikerjakan kepada para 

validator sehingga validator dapat menilai serta memberikan saran kepada 

peneliti tentang hasil produk yang telah diselesaikan. Bila dirasa masih 

terdapat kekurang terhadap peoduk yang dikerjakan oleh peneliti maka 

validator akan memberikan revisi terhadap produk tersebut. 

5. Revisi Desain 

Setelah desain divalidasi oleh para ahli dan terdapat kekurangan 

terhadap produk yang dikerjakan oleh peneliti, maka dilakukan proses 

perbaikan sesuai dengan komentar dan saran yang telah diberikan. 

Apabila media yang dirancang dianggap kurang memenuhi kriteria yang 

ditentukan maka media yang dirancang harus diperbaiki sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan, namun bila media dianggap telah 

memunuhi kriteria maka tidak perlu adanya proses perbaikan dan dapat 

dilanjutkan keproses ujicoba produk. 
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6. Uji Coba Produk 

Media yang telah melalui proses revisi akan digunakan oleh siswa 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selain sebagai alat bantu 

atau media pembelajaran proses ujicoba juga bertujuan untuk 

mendapatkan atau mengetahui kelayakan media pada saat digunakan oleh 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. Sehingga peneliti dapat mengetahui respon 

siswa kelas IV Sekolah Dasar terhadap media yang digunakan.  

Ujicoba dilakukan pada seluruh siswa kelas IV A Sekolah Dasar dalam 

bentuk berkelompok sehingga siswa dapat saling bekerja sama dalam 

menggunakan media yang ada. Selain melihat respon siswa secara 

langsung peneliti juga menyediakan angket respon terhadap media 

KIJARA yang akan diisi oleh siswa, sehingga peneliti memiliki gambaran 

pasti tentang kelayakan media KIJARA. 

7. Revisi Produk 

Tahap sebelumnya yang dilakukan peneliti merupakan tahap ujicoba 

produk yang akan menghasilkan kesimpulan mengenai kelayakan 

penggunaan produk yang diuji. Dari tahap ujicoba produk tersebut akan 

ditemukan beberapa kelemahan yang harus diperbaikioleh peneliti 

sehingga produk akan benar-benar memiliki kelayakan pada saat 

penggunaannya nanti. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk melihat kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh produk yang dibuat sehingga dapat direvisi 

menurut hasil uji coba. Penelitian ini atau uji coba produk akan dilakukan di 
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SD Muhammadiyah 08 DAU Malang, pada bulan November 2017. Penelitian 

ini akan dilakukan pada kelas IV A Sekolah Dasar dengan jumlah 30 siswa . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan 

peneliti pada saat proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan  dengan tiga cara yaitu, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu (Nasution, 1988). 

Obeserbasi sendiri digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan peneliti sebagai pedoman dalam pembuatan media. 

Observasi dilakukan dengan cara peneliti datang dan melihat keadaan 

yang sesungguhnya dari tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

banyak dan detail sehingga dapat membantu peneliti dalam 

menemukan kebutuhan yang dimiliki. Wawancara yang dilakukan 

peneliti sendiri merupakan wawancara yang tidak terstruktur. 

Wawancara yang tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sitematis, wawancara yang dilakukan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan sebagai penguat keadaan yang sesungguhnya 

dari hasil observasi dan penelitian. Alat dokumentasi yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan kamera, guna mengambil gambar dalam 

proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Proses pengumpulan data membutuhkan instrumen berupa tes baik tes 

berstandar maupun tidak berstandar, terutama tes untuk mengukur 

kemampuan atau kompetensi (Punaji, 2015). Proses penelitian yang dilakukan 

dimaksudkan untuk mengukur respon atau pendapat tentang produk yang 

dibuat, pengukuran respon dan pendapat dilakukan dengan menggunakan 

skala. Skala dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data (Tuckman & 

Harper, 2012).  

Pada teknik ini peneliti akan menggunakan atau memberikan angket 

kepada validator dan siswa untuk mengetahui respon terhadap media yang 

dibuat. 

a. Angket Validator. 

Angket validator ini dirancang untuk mengetahui kelayakan media 

KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) kelas IV SD. Ada pun isi angket 

tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 kisi-kisi instrumen angket materi 

Aspek yang dinilai Indikator 

Penyajian materi pada 

media 

1. Penyajian materi sesuai dengan SK yang ada 

2. Penyajian materi sesuai dengan KD yang ada 

3. Penyajian materi mudah dan jelas 

4. Penyajian materi berawal dari masalah yang 

sederhana 

5. Materi yang digunakan sudah sering diketahui 

siswa 

6. Meteri disajikan dengan menggunakan bahasa 

Jawa yang tepat dan sesuai dengan unggah 

ungguh bahasa 

7. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

 

Tabel 3.2 kisi-kisi instrumen angket media 

Aspek yang dinilai Indikator  

Ketertarikan media 

pembelajaran 

1. Digunakan sebagai media pembelajaran 

2. Tampilan media dirasa menarik 

3. Mudah digunakan 

4. Mudah dibawa kemana-mana 

5. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dipahami 

Kriteria tampilan media 1. Media sesuai dengan usia siswa  

2. Desain sampul menarik 

3. Kombinasi warna sesuai  

4. Ukuran penulisan jelas 

5. Ukuran komik sesuai 

6. Gambar menarik 

 

b. Angket siswa. 

Angket siswa ini dirancang untuk mengetahui tertarikan siswa terhadap 

media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara Jawa) kelas IV SD. Ada pun isi 

angket tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.3 kisi-kisi instrumen angket siswa 

No.     Aspek penilaian 

1.       Media mudah untuk digunakan 

2.       Ukuran penulisan huruf dan aksara dapat dibaca dengan mudah 

3.        Dapat digunakan siswa untuk belajar secara sendiri maupun kelompok 

4.       Siswa merasa senang pada saat menggunakan media 

5.       Siswa dapat termotivasi dalam belajar dengan menggunakan media 

tersebut 

6.      Warna dan sampul menarik perhatian siswa 

7.      Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh siswa 

8.       Dapat dibawa dan dibaca dimana saja 
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F. Teknik Analisis Data 

Setelah semua langakah-langkah pengumpulan data dilakukan maka proses 

selanjutnya merupakan menganalisis data. Seperti yang diketahui analisis data 

dimulai sejak pengumpulan data berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Miles dan Huberman (1981) bahwa analisis selama pengumpulan 

data memberikan kesempatan pada peneliti lapangan untuk menimbang antara 

memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna 

mengumpulkan data, yang sering kali lebih berkualitas. Data yang telah 

dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian 

diolah menjadi satu untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan media. Dalam 

penelitian ini terdapat dua teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik 

analisis data deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.  

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya suda 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction  (pengumpulan 

data), data display  (penyajian data), dan conclusion drawing/verivication 

(penarikan kesimpulan/verivikasi). Langkah-langkah analisis data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Data Reduction  (Pengumpulan data) 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas IV serta siswa kelas IV tentang 

pembelajaran Bahasa Jawa dikumpulkan menjadi satu hingga 
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ditemukan garis besar permasalahan untuk dijadikan pedoman 

dalam proses penelitian yang berlangsung. 

2) Data Display  (Penyajian Data) 

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data data bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

anatar kategori dan sebagainya. Mile adn Huberman, (dalam 

Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data adalam penelitian adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Sehingga hasil pengumpulan data berupa 

wawancara oleh guru kelas IV dan siswa kelas IV dalam proses 

pembelajaran Bahasa Jawa serta komentar maupun saran yang 

didapat pada saat proses ujicoba produk disajikan dalam bentuk 

deskriptif.  

3) Conclusion Drawing/ Verivication (Penarikan Kesimpulan/ 

Verivikasi) 

Data yang telah diperoleh kemudian  ditarik kesimpulan 

sehingga memunculkan jawaban atas rumusan masalah yang ada 

dan dapat dijadikan solusi dalam proses pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

b. Analisis Kuantitatif. 

Hasil data yang didapatkan dari angket akan dianalisis menggunakan 

Skala Likert untuk menentukan nilai atau skor terhadap kelayakan media 

pembelajaran KIJARA dengan menggunakan skala 1 sampai 4. Skala 

likert sendiri adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat, dan persepsi seseorang dari tentang suatu gejala atau fenomena 

(Djaali dan Muljono, 2013:28). Skala Likert disebut juga a summated 

rating scale, yaitu mengukur sikap terhadap suatu hal yang diungkapkan 

melalui serangkaian pernyataan tentang sesuatu hal seperti keadaan, objek, 

dan sebagainya dan menanyakan pada responden tentang pendapat yang 

dimiliki dengan menggunakan lima poin pengukuran yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk mengukur sikap 

responden terhadap media yang dikembangkan maka peneliti 

menggunakan angket sebagai perantara pernyataan yang akan diberikan 

kepada validator dan siswa kelas IV SD. Adapun proses perhitungan yang 

digunakan sebagai berikut:  

Tabel 3.4 pedoman penilaian skala likert (sugiono, 2015) 

No Skala Keterangan 

1 

 

2 

Skor 4   

 

Skor 3 

Sangat sesuai/sangat baik/sangat setuju/sangat layak/sangat 

mudah/dll. 

Sesuai/baik/ setuju/ layak/ mudah/dll. 

Kurang setuju/kurang sesuai/kurang baik/kurang 

layak/kurang mudah/dll. 

Tidak setuju/tidak sesuai/tidak baik/tidak layak/tidak 

mudah/dll. 

3            Skor 2 

 

4            Skor 1 

 

  

 

Perolehan data dari respon angket kemudian dianalisis dengan 

rumus dibawah ini: 

 

 

Table 3.5 kriteria kelayakan (Arikunto, 2009:75) 

Nilai Kualitas 

81% - 100% Sangat Baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Cukup 

21% - 40% Kurang Baik 

0% - 20% Sangat Kurang Baik 

 

Persentase skor : %100
maksimalnilaiSkor

skorpenilaiJumlah
 


