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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

1. Model Penelitian & Pengembangan 

Menurut Sugiono (2012: 407) “Model penelitian dan pengembangan 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan 

menguji keefektifan produk tersebut untuk mengetahui keberhasilan produk yang 

telah dikembangkan.” Arifin (2012: 127) Menjelaskan bahwa metode penelitian 

ini digunakan pada bidang teknologi, pelatihan industri, kemiliteran, bisnis dan 

pendidikan. Mengembangkan bahan ajar, manajemen dan media pembelajaran 

pada bidang pendidikan. Maksud dari paparan di atas adalah tujuan dari penelitian 

pengembangan merupakan meciptakan sebuah produk baru yang ditujukan untuk 

menangani sebuah permasalahan yang ada.   

Borg dan Gall (1989) dalam Arifin (2012: 127) menjelaskan “research and 

development is a powerfull strategy for improving practice. It as a process used to 

develop and validate educational products.” Produk pendidikan yang dimaksud 

dalam penelitian dan pengembangan ini mempunyai empat pengertian utama 

yaitu: (1) produk yang dikembangkan tidak hanya meliputi perangkat keras seperti 

modul, buku pembelajaran, video, film dan perangkat lunak seperti model, 

prosedur, kurikulum, dan evaluasi pada proses pembelajaran; (2) produk yang 

telah dikembangkan dapat berupa produk baru atau memodifikasi dari produk 

yang sudah ada; (3) produk yang dikembangkan berupa produk yang memiliki 

manfaat untuk dunia pendidikan terutama bagi guru untuk mempermudah 

pembelajaran; (4) produk dapat dipertanggung jawabkan baik secara praktis 
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maupun keilmuan. Pengembangan produk Buratik ini memodifikasi dari produk 

yang sudah ada yaitu buku tentang batik tulis khas Lasem. Penelitian ini akan 

mengembangkan buku cara membuat  batik tulis yang lebih variatif dan sesuai 

dengan materi pada pembelajaran SBdB di sekolah dasar yang dilengkapi dengan 

lembar kerja peserta didik.  

Peneliti menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Develop, dan 

Implementation). Model ini merupakan model penelitian pengembangan yang 

sistematik dalam desain pembelajaran Menurut Trianto (2010:). Pemilihan model 

ini berdasarkan landasan teori pada pembelajaran. Model ini tersusun secara rapi, 

terprogram dan disetiap tahap terdapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan yang berurutan 

dan sistematis dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar yang 

berhubungan dengan sumber belajar yang disesuaikan dengan karateristik dan 

kebutuhan siswa hal ini yang menjadi alasan peneliti menggunakan model 

ADDIE.  Berikut ini adalah langkah-langkah yang di lakukan berdasarkan konsep 

ADDIE: 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Langkah-langkah Pengembangan ADDIE 

Sumber: Sugiono (2016:45) 
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2. Prosedur Penelitian & Pengembangan  

Adapun prosedur penelitian menggunakan model pengembangan  ADDIE. 

Thiagarajan, dkk dalam Trianto (2009:189) Terapan lima tahap dalam model ini 

yaitu analysis, design, develop, impementation, evaluation. Tahap pada model ini 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Analisis Awal dan Konsep (materi)  

Tahap analisis awal adalah menganalisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah yang terdapat di dalam penelitian dan bertujuan untuk memberikan solusi 

yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada kesempatan kali ini 

peneliti dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada di SDN 2 

Purwosekar berdasarkan analisis kebutuhan yaitu terdapat permasalahan dalam 

pembelajaran SBdP untuk materi batik tulis, materi yang ada pada buku tema 

kurang sesuai dengan materi yang diujikan saat ujian nasional di kelas IV. Melalui 

analisis ini peneliti akan mengetahui gambaran fakta dan alternatif penyelesaian 

pada masalah dasar, sehingga dapat mempermudah dalam menentukan bahan ajar 

yang akan dikembangkan.  

Analisis konsep adalah menentukan materi di dalam buku yang akan 

dikembangkan. Materi yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran. Analisis konsep digunakan untuk mengidentifikasi 

konsep pokok yang akan disampaikan dan prosedural pada materi yang akan 

dikembangkan. Pendukung analisis konsep adalah (1) analisis kompetensi dasar 

untuk menentukan indikator dan tujuan pembelajaran, (2) analisis sumber belajar 

adalah mengidentifikasi sumber yang cocok dan mendukung bahan ajar dan media 

pembelajaran.  
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2. Tahap perancangan (design) 

 Tahap perancangan adalah tahap untuk mempersiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran yaitu merancang isi dari buku Buratik. Buku tersebut membahas 

tentang cara membuat batik tulis pada mata pelajaran SBdP. Buku yang akan 

dikembangkan disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Proses perancangan buku 

Buratik terdiri atas: 1) mengumpulkan sumber bacaan, 2) membuat desain dan isi 

buku 3) mengembangkan materi yang telah dirancang pada garis-garis besar yang 

sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran, 4) menyusun sistematika lembar 

kerja peserta didik sesuai dengan RPP. 

3. Tahap pengembangan (develop)  

 Tahap pengembangan adalah tahap realisasi produk. Pada tahap ini peneliti 

menentukan materi yang SBdP yang akan dikembangkan dan menghasilkan buku 

yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dan sudah direvisi berdasarkan 

saran dan komentar dari pakar. Peneliti mengembangkan materi dan bahan ajar ini 

karena berdasarkan hasil wawancara siswa belum pernah mendapatkan meteri 

tersebut di kelas IV. Pada tahap pengembangan yang dilakukan peneliti yaitu:  

a. Tahap  validasi dilakukan oleh 2 validator yaitu, satu orang ahli bahan ajar dan 

satu orang ahli materi. Validasi bertujuan untuk menilai isi konstruk produk 

yang telah dibuat. Validator memberikan penilaian terhadap buku dan materi 

yang telah dikembangkan berdasarkan butir  aspek kelayakan buku dan materi, 

memberikan komentar dan saran yang berhubungan dengan isi dari buku.  

b. Tahap revisi dilakukan sesuai dengan komentar dan saran dari validator. 

Perbaikan dan penyempurnaan buku dan materi beropedoman pada komentar 

dan saran. Validasi produk dilakukan sampai produk yang dikembangkan layak 
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untuk diimplementasikan pada pembelajaran. Peneliti juga menganalisis data 

terhadap hasil penilaian buku dan materi yang diperoleh dari validator. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kevalidan buku dan materi.  

4. Implementation    

Implementasi adalah tahap yang dilakukan setelah produk sudah jadi. 

Peneliti mengimplemtasikan bahan ajar kepada peserta didik dalam kegiataan 

pembelajaran SBdP. Pada tahap ini peneliti juga mengamati keefektifan dari 

produk yang dikembangkan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas produk yang dikembangkan.    

5. Evaluation (evaluasi) 

Evaluasi dilakukan disetiap tahap yaitu saat analysis, design, development, 

dan implementation serta di akhir. Sehingga terdapat 2 jenis evaluasi yaitu 

evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang 

dilakukan disetiap tahap, sedangkan evaluasi sumatif adalah rangkuman 

evaluasi dari awal sampai akhir yang dilakukan pada saat penelitian setelah 

produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian 

tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga 

tidak terulang kesalahan yang sama. 

3. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan di SDN 2 Purwosekar yang terletak di 

Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Peneliti 

melakukan observasi pada bulan  Oktober 2019. Peneliti mengimplemen-

tasikan produk hasil pengembangan pada tanggal 6 Februari 2020. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting di dalam sebuah 

penelitian. Kualitas data yang diperoleh dipengaruhi oleh kesesuaian cara yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiono (2012: 193) 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sumber, seperti 

angket, observasi, wawancara, dokumentasi.  Berikut adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti:  

a. Metode Angket  

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui menurut Suharsimi (2006: 151). Angket digunakan untuk 

mengetahui kelayaan buku yang dikembangkan oleh peneliti. Angket dibagi 

menjadi dua yaitu  angket terbuka dan angket tertutup. 

Angket tertutup merupakan angket yang menyediakan beberapa kemungkinan 

jawaban. Jenis angket tertutup mempunyai bentuk pertanyaan: (jawaban “ya” – 

“tidak”, pilihan ganda, skala penilaian, dan daftar cek). Sedangkan angket terbuka 

atau angket tidak terstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana 

sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan 

keadaannya. 

b. Metode Observasi 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 
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indra di dalam pengertian psikologik, Jadi, mengobservasi bisa dilakukan melalui 

penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Metode observasi 

dilakukan dengan mengisi lembar observasi mengamati secara langsung keadaan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

c. Metode Wawancara  

Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara 

yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara bebas dimana pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan. Pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman yang akan 

ditanyakan menurut Suharsimi (2006: 155). 

d. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan 

pencatatan berbagai sumber informasi. Alat yang digunakan peneliti untuk 

mendokumentasikan dalam kegiatan penelitian adalah kamera digital dan kamera 

handphone. Kegiatan yang didokumentasikan adalah semua kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

2. Kualifikasi subjek yang terlibat dalam proses pengumpulan data. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Purwosekar, Kecamatan Tajinan, 

Kabupaten Malang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV pada materi seni 

rupa dua dimensi. Jumlah siswa pada kelas ini adalah 24 siswa dengan jumlah 

perempuan 8 orang dan laki-laki 16 orang.  
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3. Jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data.  

Pengumpulan data dilakukan sebelum, saat melakukan penelitian dan sesudah 

penelitian.  Pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang akan diperoleh 

antara lain:  

a. Pengumpulan data sebelum dilaksanakannya penelitian dilakukan pada bulan 

Oktober - November dengan cara observasi dan wawancara kepada siswa 

kelas IV dan guru di SDN 2 Purwosekar.  

b. Pengumpulan data proses penelitian berlangsung pada semester genap pada 

tahun ajaran 2020 yaitu pada tanggal 6 Februari 2020. 

5. Intrumen Penelitian 

1. Angket 

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap 

yang harus di jawab oleh responden mengenai hal-hal yang diketahuinya 

menurut Darmadi (2014: 195). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

angket untuk menguji kevalidan dari bahan ajar, materi dan respon guru kelas 

IV. Berupa masukan, saran, kritik yang membangun dan tanggapan. Berikut 

adalah angket yang akan diberikan kepada ahli bahan ajar, materi dan guru 

kelas:  

a. Lembar Validasi Bahan Ajar dan Materi 

  Lembar validasi bahan ajar dan materi merupakan Intrumen yang 

bertujuan untuk memperoleh data penilaian dari ahli terhadap buku dan materi 

yang telah dikembangkan oleh peneliti. Hasil penilaian ini akan digunakan 

sebagai dasar perbaikan pada media dan materi yang dikembangkan sebelum 

diujicobakan pada siswa. Lembar validasi bahan ajar diisi oleh para ahli. 
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Lembar validasi terdiri dari penilaian kelayakan bahan ajar dan materi. 

Penyusunan lembar validasi ini dikembangkan berdasarkan kisi-kisi 

instrument penilaian buku untuk ahli bahan ajar yang dapat dilihat pada Tabel 

3.1 dan lembar validasi materi dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrument Penilaian Materi.  

No.  Indikator Jumlah 

butir 

A. Aspek kelayakan isi  

1.  Kesesuain meteri dengan kompetensi dasar 1 

2.  Kedalaman materi sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 1 

3.  Kebenaran konsep yang disajikan. 1 

4.  Kelengkapan bahan ajar.  1 

5.  Kebermanfaatan buku. 1 

B. Aspek Kebahasaan 

1.  Kesesuaian dengan kaidah EYD Bahasa Indonesia.  1 

2.  Efektifitas dan efisiensi bahasa. 1 

C. Aspek Penyajian  

1.  Kejelasan tujuan dan indikator pada bahan ajar. 1 

2.  Kelengkapan informasi. 1 

3.  Penyajian materi secara logis dan sistematis. 1 

4.  Penyajian materi memotivasi peserta didik. 1 

 

Sumber: Olahan Peneliti  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Intrumen Penilaian Bahan Ajar Buku Batik Tulis Khas 

Malang untuk Kelas IV di Sekolah Dasar 

 Aspek Halaman Muka/Sampul 

No.  Indikator Jumlah butir  

1.  Penggunaan bahasa yang mudah dipahami  1 

2.  Penggunaan gambar sesuai dengan isi  1 

3.  Warna dan gambar yang dipilih menarik 

 

1 

4.  Jenis dan ukuran huruf yang digunakan sesuai  1 
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Aspek yang dinilai : Desain Isi  

No.  Indikator                Jumlah butir  

1.   Ketepatan penempatan unsur tata telak (topik, sub topik, dan 

ilustrasi) 

  1 

2.  Kejelasan sepasi vertikal dan horizontal serta bagian satu dan 

lainnya Nampak terpisah 

1 

3.  Kesesuaian semua ilustrasi berupa gambar yang ditampilkan 

dalam buku teks 

1 

4.  Kesesuaian urutan sub topik. 

 

1 

  

Aspek yang dinilai : Tipografi Buratik  

No

.  

Indikator Jumlah butir  

A.  Ketepatan tipografi isi buku teks dalam penggunaan jenis 

huruf  

1 

B.  Ketepatan penggunaan bold, underline,italic, dan capital 

dalam pemberian tekanan dan membedakan bagian yang 

penting.   

1 

C.  Kesistematisan kirarki topik sehingga memudahkan 

pemahaman menjadi berurut.  

1 

D.  Jenis dan ukuran huruf yang digunakan sesuai  1 

 

Sumber : olahan peneliti  

Tabel 3. 3 Indikator Pedoman Angket Uji Coba Produk 

Aspek Indikator 

Penilaian guru terhadap peserta 

didik saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

 Antusias peserta didik saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran  

Penilaian guru terhadap bahan 

ajar buku cara membuat batik 

tulis khas Malangan dalam 

menyampikan materi seni rupa 

dua dimensi pada saat 

pelaksanaan pembelajaran  

a. Menarik perhatian peserta didik  

b. Mempermudah peserta didik memahami 

seni rupa dua dimensi  

c. Mempermudah peserta didik memahami 

cara membuat batik tulis  

d. Keefektifan media  

Sumber : olahan peneliti  
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2. Pedoman Observasi  

Berikut ini adalah instrumen yang dijadikan sebagai pedoman observasi dalam 

melakukan observasi awal di SDN 2 Purwosekar.   

Tabel 3.4 Indikator Pedoman Observasi Awal 

No.  Aspek  Indikator  

1.  Unit kantor ruang kerja;  Kelayakan unit kantor ruang kerja; 

2.  Ruang kelas;  Kelayakan ruang kelas yang 

digunakan untuk proses belajar 

mengajar; 

3.  Pelaksanan kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung saat 

mata pelajaran SBdP di Kelas 

IV. 

a. Kesesuaian materi yang dibahas 

dengan KI dan KD yang telah 

didetapkan. 

b. Penggunaan media dan bahan 

ajar.  

Sumber : olahan peneliti.  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan yang dikakukan antara 2 orang atau lebih 

yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara. Wawancara bertujuan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkn oleh pewawancara (Darmadi, 

2014:198). 

Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi awal 

untuk mengetahui analisis kebutuhan. Serta untuk mengetahui tanggapan guru 

saat pelaksanaan pembelajaran dan penggunaan buku sebagai bahan ajar terhadap 

siswa kelas IV. Pedoman wawancara yang digunakan mengacu pada pedoman 

yang telah disusun oleh peneliti dan sudah divalidasi oleh tim ahli. Hasil dari 

wawancara akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui 

observasi.  
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Tabel 3.5 Indikator Pedoman Wawancara Awal 

Aspek Indikator 

Pendapat tentang 

pembelajaran seni 

budaya dan prakarya  

a. Kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas  

b. Antusias peserta didik mengikuti mata pelajaran seni 

budaya dan prakarya  

c. Kesulitan yang dialami guru  

d. Kesulitan yang dialami siswa  

Adanya media dan 

bahan ajar yang 

digunakan untuk 

menunjang  pelajar-

an seni budaya dan 

prakarya  

a. Media yang pernah digunakan  

b. Kemudahan saat mengunakan media dan tidak 

menggunakan media  

c. Pengaruh media ke pada peserta didik dalam proses 

belajar mengajar  

d. Kesesuain media dan materi pembelajaran  

e. Pengaruh penggunaan bahan ajar yang tidak sesuai 

dengan KD dan KI. 

Sumber : olahan peneliti.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah 

teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  

1. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, menurut Sugiono (2016: 

246).  Pengambilan data kualitatif harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan dan sesuai dengan hasil pengamatan dari peneliti. Analisis ini digunakan 

untuk mengolah hasil wawancara dan observasi. Berikut adalah langkah-langkah 

yang dilakukan untuk analisis data kualitatif :  

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

transformasi data kasar yang ditulis oleh peneliti ketika berada di lapangan 

menurut Sani (2018: 281). Dari penjelasan di atas peneliti mengambil data pada 
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saat observasi di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Data yang 

diperoleh dipilah-pilah dan memfokuskan pada penelitian.  

Berikut adalah gambaran dalam proses reduksi data :  

 

 

Gambar 3.2 Reduksi Data 

b. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan setelah peneliti mendapatkan data dan menyusun 

sekumpulan informasi yang telah didapat menurut (Soni, 2018:282). Data yang 

disajikan dapat berupa teks naratif atau bentuk visual dan bentuk gambar.  

c. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan sejak dilakukannya 

penelitian.  Saat peneliti mengumpulkan data, mencatat semua kejadian yang 

terjadi dilapangan, mencatat sebab akibat, dan pertanyaan yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Hasil dari kesimpulan tersebut diverivikasi dan disertasi 

bukti-bukti pendukung berarti penelitian tersebut dapat dipercaya.  

2. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan 

menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan sistematis dalam 

bentuk angka atau persen mengenai objek yang diteliti sehingga mendapatkan 

kesimpulan menurut Agung (2012:67). 

Pada pengembangan buku ini, validasi dilakukan untuk menguji kelayakan 

suatu buku yang dikembangkan serta kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

dan kebutuhan siswa. Melalui angket dapat mengetahui beberapa penilaian terkait 

Seleksi Data  Membuat 

Ringkasan   

Menggolongkan 

Data Dalam Pola 
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kekurangan dan kebenaran yang ada pada penelitian yang dilakukan. 

Pelaksanakan validasi ahli dan respon guru terhadap pengembangan buku ini 

menggunakan angket skala Linkert.  

a. Skala Linkert  

Skala linkert adalah sejumlah pertanyaan positif dan negatif mengenai suatu 

objek sikap hal tersebut merupakan pendapat dari Darmadi (2014: 81). Angket 

validasi  yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel dengan skala 

linkert terdiri dari empat katagori sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi para ahli 

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  

(Sumber: Sugiono, 2016: 93) 

Data yang sudah diperoleh ditabulasikan dan dicari presentasinya kemudian 

dianalisis. Berikut ini adalah perhitungannya dengan rumus: 

P = Σ R 

       ⎯⎯  X 100%  

      N  

Keterangan :  

 P = Presentase skor  

ΣR = Jumlah skor validator  

N = Total skor maksimal
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