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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan, khususnya 

dalam pendidikan dan pembelajaran. Produk dalam kaitannya dengan pendidikan 

dan pembelajaran dapat berupa model, sistem pembelajaran, kurikulum, bahan atau 

materi pembelajaran, dan lain sebagainya.  

Menurut Sugiyono (2009: 3) pengembangan berarti memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian pengembangan atau research 

based development (R&D) adalah aktifitas riset dasar untuk mendapatkan informasi 

kebutuhan pengguna (needs assessment), kemudian dilanjutkan kegiatan 

pengembangan (development) untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2009: 297). Menurut Borg dan Gall yang dikutip oleh 

Sugiyono (2009: 4) dalam dunia pendidikan penelitian dan pengembangan 

merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Produk dari 

penelitian ini berupa pengembangan media buku saku pada materi finishing 

bangunan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa.  

Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan 4D (four-

D). Menurut Thiagarajan (1974: 5) model penelitian dan pengembangan 4D terdiri 
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atas 4 tahap utama, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate).  

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan memaparkan langkah-langkah prosedural yang 

ditempuh oleh pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan 

secara tidak langsung akan memberi petunjuk bagaimana langkah prosedural yang 

dilalui sampai produk yang akan dispesifikasikan. Proses pengembangan produk 

yang dilakukan yaitu, pengembangan media yang belum ada di SMK N 2 Pengasih 

yang berupa media buku saku finishing bangunan, kemudian produk tersebut 

diujikan dan diketahui kelayakanya. Prosedur pengembangan yang peneliti lakukan 

meliputi: (1) tahap analisis produk, (2) pengembangan produk awal, (3) Validasi 

ahli dan Revisi. Pengembangan produk yang berupa media ini diharapkan dapat 

membantu proses pembelajaran disekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pembelajaran finishing bagunan. 
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Gambar 5 Skema Pengembangan Media 

(Sumber: Diadaptasidari Thiagarajan 1974: 6-9) 

 

Berdasarkan model pengembangan yang dibuat, maka prosedur media 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran. Tahap ini diawali dengan analisis tujuan dari batasan 

materi yang dikembangkan perangkatnya. Fase ini meliputi lima langkah pokok, 

yaitu: analisis awal (front-end analysis), analisis peserta didik (learner analysis), 
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analisis tugas (task analysis), analisis konsep (concept analysis), dan perumusan 

tujuan pembelajaran (specification of objectives). 

a. Analisis Awal (front-end analysis) 

Analisis awal bertujuan untuk menentukan masalah dasar yang dihadapi 

dalam pembelajaran finishing bangunan. Gambaran fakta dan alternatif 

penyelesaian masalah dasar akan diperoleh melalui analisis pendahuluan. Hal 

tersebut akan memudahkan dalam pemilihan bahan ajar yang dikembangkan. 

b. Analisis Peserta Didik (learner analysis) 

Analisis peserta didik mengkaji karakteristik peserta didik sesuai dengan 

desain pengembangan bahan ajar. Karakteristik yang ditunjukkan meliputi 

perkembangan kognitif, latar belakang kemampuan akademik (pengetahuan), serta 

keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang menentukan pola aktivitas 

dalam pembelajaran. 

c. Analisis Tugas (task analysis) 

Analisis tugas mengkaji secara menyeluruh mengenai tugas dalam materi 

pembelajaran yang disampaikan, kemudian keterkaitan materi ini dirangkai dalam 

peta kompetensi. Pengembangan media pembelajaran finishing bangunan 

berpedoman pada KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) dalam 

Kurikulum 2013. Analisis tugas bertujuan agar peserta didik mencapai kompetensi 

yang diharapkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

d. Analisis Konsep (concept analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang 

dijabarkan, menyusun secara sistematis, dan merinci konsep-konsep yang relevan. 
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Analisis ini mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang relevan 

untuk kemudian membentuk peta konsep pembelajaran. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran merangkum semua hasil analisis yang 

dilakukan untuk menentukan perilaku objek penelitian. Rangkaian tujuan ini 

menjadi dasar untuk merancang perangkat pembelajaran yang diintegrasikan ke 

dalam materi finishing bangunan yang dikembangkan oleh peneliti. Hal ini 

berfungsi untuk membatasi permasalahan dan alternatif solusi dalam penelitian, 

khususnya penyusunan media pembelajaran 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan desain perangkat pembelajaran yang 

akan dikembangkan dengan empat langkah, yaitu: 

a. Pemilihan Media (media selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran 

yang relevan dengan karakteristik materi. Media dipilih untuk menyesuaikan 

analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana 

penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda.Hal ini 

berguna untuk membantu peserta didik dalam pencapaian kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang diharapkan. 

b. Pemilihan Format (format selection) 

Pemilihan bentuk penyajian disesuaikan dengan media pembelajaran yang 

digunakan. Pemilihan format dalam pengembangan dimaksudkan dengan 

mendesain isi pembelajaran, pemilihan pendekatan, dan sumber belajar. 
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c. Desain Awal (initial design) 

Desain awal yang dimaksudkan adalah rancangan seluruh perangkat 

pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran buku saku 

yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli. 

Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi menghasilkan media buku 

saku. Validasi ahli digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang telah 

dibuat serta mendapatkan saran dari ahli untuk pengembangan selanjutnya yang 

lebih tepat. 

4. Tahap Diseminasi (Diseminate) 

Tujuan dari tahap ini adalah penyebarluasan penggunaan media buku saku 

yang dikembangkan pada skala yang lebih luas. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta dan SMK N 2 Pengasih. Penelitian 

akan dilakukan pada bulan November-Desember 2018. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini yaitu ahli materi dan ahli media. Ahli materi 

dan ahli media sebagai validator untuk kelayakan media dan materi pada buku saku 
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finishing bangunan. Ahli materi dan ahli media pada penelitian ini adalah dua 

Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta dan 2 guru mata pelajaran finishing 

bangunan di SMK N 2 Pengasih.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah produk yang dikembangkan menghasilkan Media 

buku saku materi finishing bangunan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

aktivitas belajar siswa kelas XI. 

 

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengembangan ini teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan penyebaran angket. Observasi dilakukan untuk 

mengamati proses pelaksanaan pada bidang plambing. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui kesulitan dan kebutuhan karyawan dalam pelaksanaan dibidang 

plambing. Angket digunakan untuk mengukur kelayakan dari modul yang telah 

dikembangkan. Angket terdiri dari aspek isi, aspek karakteristik, aspek fungsi, dan 

aspek kegrafikan. Angket diberikan kepada ahli media dan ahli materi. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket tertutup dimana 

responden memberikan pilihan jawaban dengan memberikan tanda ceklist (√) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. Instrumen berupa angket/ kuesioner tertutup 

ini digunakan untuk dua subyek peneliti yaitu ditujukan pada para ahli.  Angket/ 
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kuesioner yang pertama ditujukan kepada validator yaitu ahli media dan ahli materi 

untuk mengetahui kelayakan media buku saku finishing bangunan.  

Kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 

tentang kisi-kisi instrumen kriteria media pembelajaran. 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Media Buku Saku oleh Ahli Media 

Variabel 

Penelitian 

Aspek yang 

dinilai 

Indikator No item 

Kriteria 

Media 

Fungsi dan 

Manfaat Media 

1. Memperjelas dan 

mempermudah 

proses pembelajaran 

1,2,3,4, 5 

2. Mengatasi 

keterbatasan ruang, 

waktu dan daya 

indera 

6,7,8 

3. Dapat digunakan 

secara tepat dan 

bervariasi 

9, 10, 11, 12 

4. Lebih menarik 

perhatian siswa 

13,14 

5. Memberikan 

pedoman kepada 

pengajar 

15 

6. Meningkatkan 

motivasi belajar 

16,17 

Karakteristik 

Tampilan buku 

saku 

7. Kualitas gambar: 

Tampilan gambar, 

Penggunaan gambar 

 18,19,20 

8. Format: Ukuran 

tulisan dan Bentuk 

tulisan 

21,22,23 

9. Istilah dan kalimat 24,25,26 

10. Konsisten 27,28,29 

11. Jumlah halaman 30 

12. Ukuran kertas 31 

13. Sistematika 32 

14. kejelasan dan 

keterangan 

33.34 

Keunggulan dan 

kemenarikan 

15. Belajar mandiri 35,36 

16. Daya tarik 37 

17. Mempermudah bagi 

penggunanya 

38,39,40 
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Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Media Buku Saku oleh Ahli Materi 

No. Indikator Aspek No. butir 
Jumlah 

Butir 

1. BAB I  Finishing Bangunan 1,2,3 3 

Kompetensi Dasar 4,5,6 3 

2. BAB II Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

7,8,9 3 

Alat Perlindungan Diri 10,11,12 3 

3. BAB III Pekerjaan Finishing 

Plesteran dan Acian 

13,14,15,16 4 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

17,18,19,20,21,22 6 

Langkah kerja pekerjaan 

plesteran dan SOP 

Plesteran 

23,24,25 3 

Langkah kerja pekerjaan 

Acian dan SOP Acian 

26,27,28 3 

4 BAB IV Pekerjaan finishing batu 

alam 

29,30, 31,32 4 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

33, 34,35 3 

Langkah kerja pekerjaan 

pemasangan batu alam 

dan SOP pekerjaan 

pemasangan batu alam 

36,37,38 3 

35 BAB V Pekerjaan finishing 

Keramik 

39,40,41,42 4 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

43,44,45 3 

Langkah kerja pekerjaan 

pemasangan keramik 

lantai dan SOP 

pekerjaan pemasangan 

Keramik lantai 

46,47,48 3 

Langkah kerja pekerjaan 

pemasangan keramik 

dinding dan SOP 

pekerjaan pemasangan 

Keramik dinding 

49,50,51 3 
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F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas  

Validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu item dalam 

instrumen yang dibuat. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen mempunyai 

kejituan dan ketelitian terhadap aspek yang hendak diukur (Sugiyono, 2009: 348). 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah validitas kontruk (contruct validity), 

dimana instrumen ini merupakan instrumen non tes. Instrumen yang digunakan 

yaitu, angket untuk ahli media dan angket untuk ahli materi. 

Uji validitas konstruk dilakukan untuk instrumen untuk ahli media, angket 

untuk ahli materi dengan konsultasi ahli (judgement expert) yang sesuai dengan 

bidangnya. Hasil dari penilaian lima instrumen tersebut kemudian dijadikan sebagai 

acuan untuk menyempurnakan instrumen hingga mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Instrumen dikatakan reliabel jika mampu menghasilkan ukuran yang relatif 

tetap meskipun dilakukan berulang kali. Dalam penelitian ini instrumen diuji 

reliabilitasnya dengan menggunakan uji koefisien Alfa Cronbach (Sugiyono, 2009: 

282). Pengujian dilakukan dengan cara mencari butir yang valid dan tidak valid 

pada masing-masing instrumen. Dari hasil pengujian pertama, butir yang tidak valid 

akan dimasukkan dalam pengujian yang selanjutnya. Pengujian reliabilitas dengan 

teknik Alfa Cronbach. Nilai koefisien korelasi yang sahih apabila r ≥ 0,3 (Sugiyono, 

2009: 257) 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan atas data awal yang diperoleh dan atas data hasil 

validasi pengembangan produk awal oleh pakar (ahli). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif. Dengan teknik deskriptif ini maka peneliti akan 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 147). Dengan menganalisis deskripsi, maka 

peneliti dapat mencari besarnya skor atau rata-rata (Mean), Median (Md), 

Modus (Mo) dan simpangan baku atau standar deviasi (SDi). Setelah seluruh 

data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisis.  

1. Analisis kelayakan media 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kelayakan media dan 

penilaian terhadap media pembelajaran adalah dengan cara memproses angka-

angka hasil pengukuran skor dari data angket ahli materi dan ahli media. 

Dengan ketentuan skoring sebagai berikut: 

Tabel 5. Pengkategorian dan Pembobotan Skor (Skala Linkert) 

Kategori Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Kurang Setuju 2 

Tidak Setuju 1 

Bentang nilai    

 

 

2 

1 2 3 4 

1 3 
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Intensitas nilai =  ¾  = 0,75 

Dari data yang diperoleh dari ahli media dan ahli materi diubah menjadi 

nilai kualitatif tanpa menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku. 

Mengkonversi skor yang diperoleh dari lembar penilaian angket dengan 

menentukan kriteria sebagai dasar untuk melakukan konversi nilai dengan 

menggunakan kriteria dalam bentuk presentase mengacu pada tabel 6. 

Tabel 6. Kategorisasi Skor Kelayakan 

Skor Kriteria 

3,25 – 4 Sangat Layak 

2,5 - 3,25 Layak 

1,75 – 2,5 Kurang Layak 

1 - 1,75 Tidak Layak 

 

 

 

  

Rumus perhitungan :  
∑ skor

∑ soal
  


