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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian dan 

pengembangan (research and development) termasuk dalam kategori penelitian 

“need to do”, yaitu penelitian yang hasilnya digunakan untuk membantu 

pelaksanaan pekerjaan.  

Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk 

menghasilkan model pembelajaran permainan joy target ball yang tediri dari lima 

permainan untuk anak tunagrahita. Pengembangan dilakukan berdasarkan kajian 

terhadap muatan kurikulum yang ada. Pemilihan bentuk model pembelajaran 

berdasarkan pada tahap-tahap perkembangan dan karakteristik anak tunagrahita, 

sehingga model yang dihasilkan diharapkan sesuai bagi anak tunagrahita. 

B. Prosedur Pengembangan 

Penelitian mengunakan model pengembangan adalah suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi suatu proses yang digunakan 

dalam pendidikan dan pembelajaran. Menurut Borg & Gall (2007: 589-594) 

dalam melakukan penelitian pengembangan ada sepuluh langkah yang harus  

ditempuh, yaitu  sebagai  berikut, (1) studi pendahuluan dan pengumpulan data 

(kaji kepustakaan, pengamatan kelas, membuat  kerangka  kerja  penelitian),  (2) 

perencanaan  (merumuskan  tujuan penelitian, memperkirakan dana dan waktu 
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yang diperlukan, prosedur kerja penelitian, dan berbagai bentuk partisipasi   

kegiatan selama kegiatan penelitian, (3) mengembangkan produk awal 

(perancangan draf awal produk), (4) uji coba awal (mencobakan draf produk ke 

wilayah dan subjek yang terbatas), (5) revisi untuk menyusun produk utama 

(revisi produk berdasarkan hasil ujicoba awal), (6) uji coba lapangan utama 

(uji coba terhadap produk hasil revisi ke wilayah dan subjek yang lebih luas), 

(7) revisi untuk menyusun produk operasional, (8) uji coba produk operasional 

(uji efektivitas produk), (9) revisi produk final, dan (10) diseminasi dan 

implementasi  produk hasil pengembangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas prosedur penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan dalam penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti menjadi 9 

prosedur, yaitu: 

             

 

 

 

 

                
            Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan                     

(dimodifikasi oleh peneliti) 
 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Tahap pendahuluan berawal dari masalah yang terjadi pada saat 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah oleh guru. Tahap pendahuluan ini 
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dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan proses 

pembelajaran, kajian literatur, penelitian yang relevan dan studi lapangan. 

Observasi dan studi lapangan merupakan kegiatan awal untuk memperoleh data 

atau informasi. Observasi dilakukan terhadap guru, anak tunagrahita, keadaan di 

sekolah dan proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk memperoleh data 

terkait pelaksanaan pembelajaran. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa 

kemampuan manipulatif anak tunagrahita ringan masih sangat rendah dan 

kesadaran kinestetiknya kurang berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlu 

ada aktivitas yang mendukung agar kemampuan gerak dasar manipulatif. Produk 

yang dibuat merupakan produk awal dan dalam pengembangannya dilakukan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Analisis muatan kurikulum SLB agar produk yang dirancang tetap fokus pada 

koridor kurikulum. 

b. Analisis perseptual motor anak tunagrahita agar produk sesuai dengan tahap 

perkembangan dan pertumbuhan anak tunagrahita. 

c. Analisis karakteristik siswa SLB untuk anak tunagrahita. 

d. Analisis tujuan pengembangan model pembelajaran permainan joy target ball 

2. Perencanaan 

Perencanaan dilakukan dengan membuat rancangan produk berupa model 

pembelajaran permainan joy target ball pada pembelajaran pendidikan jasmani 

anak tunagrahita. Pada tahap ini pengembang melakukan langkah-langkah: 

a. Menentukan materi pembelajaran 

b. Menentukan bentuk evaluasi.  
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3. Desain Draf Awal 

Pada tahap ini peneliti membuat desain draf awal. Model permainan yang 

dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model permainan joy target ball 

untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulatif pada anak tunagrahita.  

4. Validasi Draf Awal 

Pada tahap ini peneliti melakukan validasi draf awal kepada para pakar. Validasi 

dilakukan pada tiga pakar yaitu: (1) pakar bidang permainan (2) pakar pendidikan 

jasmani dan kesehatan, dan (3) guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Pada 

tahap ini pengembang melakukan langkah-langkah: 

a. Membuat alur pengembangan, 

b. Mengumpulkan bahan pendukung, 

c. Membuat desain 

d. Membuat instrumen 

e. Memproduksi awal.  

5. Ujicoba Skala Kecil dan Revisi 

Setelah draf awal model permainan tersebut mendapat validasi dan 

dinyatakan layak untuk diujicobakan, maka langkah selanjutnya adalah uji coba 

skala kecil yang dilaksanakan di SLB Marsudi Putra Bantul dengan siswa 

berjumlah 6 orang. dengan rincian 4 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Uji 

coba skala kecil dilaksanakan, yaitu tanggal 24 Juni 2016. Uji coba skala kecil ini 

dilakukan pada hari tanggal 24 Juni 2016. Kegiatan dimulai sekitar pukul 08.00 

WIB-selesai. Sebelumnya, telah dipersiapkan lapangan sesuai kebutuhan 

permainan. Kemudian guru mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk 
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melakukan permainan tersebut. Setelah semua peralatan dan lapangan siap, guru 

mempersiapkan anak-anak untuk menuju lapangan tempat kegiatan akan 

berlangsung. 

Pada tahap ini peneliti melakukan ujicoba skala kecil model permainan 

yang digunakan dalam uji coba skala kecil merupakan rancangan produk awal 

yang telah mengalami perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari para pakar 

pada tahap validasi. Permainan-permainan tersebut antara lain: (1) lempar bola 

sasaran kain, (2) keranjang warna, (3) bola corong, (4) menanggalkan kun, dan (5) 

bola bom. 

6. Ujicoba Skala Besar dan Revisi 

Tidak ada yang berbeda dalam uji coba skala kecil secara keseluruhan. 

Namun, perbedaan signifikan terletak pada jumlah subjek uji coba. Pada uji skala 

besar subjek uji coba lebih banyak dan produk permainan telah mengalami revisi. 

Penelitian ini tidak melibatkan anak-anak yang telah menjadi subjek coba pada uji 

skala kecil, sehingga tahap uji coba skala besar ini dilakukan di SLB Negeri 1 

Bantul dan SLB Negeri 2 Bantul. Uji coba skala besar dilakukan dengan 12 anak 

dengan rincian 7 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan, serta dua orang guru. Uji 

coba skala besar dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2016 di SLB Negeri 1 Bantul 

dan tanggal 23 Juli 2016 SLB Negeri 2 Bantul. 

7. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas produk yaitu untuk mengetahui keefektivan model 

permainan joy target ball untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar 

manipulatif pada anak tunagrahita ringan di SLB Bangun Putra Bantul. Pada uji 
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efektivitas, dilakukan dengan metode eksperimen semu, anak tunagrahita akan 

mendapatkan perlakuan dengan 5 inti permainan yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. Selanjutnya hasil pretest akan dibandingkan dengan hasil posttest 

menggunakan analisis uji t pada taraf signifikansi 5%. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah “The One Group 

Pretest Posttest Design” adapun rancangan tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

             Y1            X                Y2 
  
         Keterangan: 
 Y1  : Pengukuran Awal (Pretest) 
 X  : Perlakuan (Treatment dengan 5 inti permainan) 
 Y2  : Pengukuran Akhir (Posttest) 
 
8. Pembuatan Produk Final 

Beberapa langkah di atas dianggap cukup untuk melihat pengaruh produk 

yang dikembangkan terhadap kemampuan gerak dasar manipulatif pada anak 

tunagrahita. Tahap ini bertujuan menyusun dan membuat produk akhir atau 

produk final berupa DVD yang dilengkapi buku panduan permainan. 

C. Desain Uji Coba Produk 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keefektifan model yang 

dikembangkan. Data yang diperoleh dari uji coba digunakan untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan model yang merupakan produk dalam penelitian 

pengembangan. Uji coba kualitas model yang dikembangkan benar-benar telah 

teruji secara empiris, berikut penjabaran mengenai desain uji coba produk, subjek 

uji coba, teknik dan instrumen pengumpulan data.  
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1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk atau draf model dilakukan sebanyak dua kali, yaitu uji 

coba skala kecil dan uji coba skala besar. Sebelum dilaksanakan uji coba di 

lapangan (uji coba skala kecil dan besar), produk penelitian ini berupa  model 

pembelajaran yang dikemas berupa DVD permainan joy target ball dan buku 

panduan permainan joy target ball. Selanjutnya dimintakan validasi terlebih 

dahulu kepada para pakar yang telah ditunjuk, dalam tahap tersebut selain validasi 

para pakar juga akan diberikan penilaian terhadap draf model yang setelah 

disusun, sehingga akan diketahui apakah model pembelajaran permainan joy 

target ball yang disusun layak untuk diujicobakan di lapangan. Kemudian dalam 

tahap uji coba di lapangan peran dari para pakar adalah untuk mengobservasi 

kelayakan draf model yang telah disusun dengan kenyataan di lapangan. Setelah 

uji coba skala luas maka akan diperoleh draf model yang benar-benar valid. 

2. Subjek Coba 

Subjek coba dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SLB Marsudi Putra 1 

Bantul, SLB N 1 Bantul, dan SLB N 2 Bantul. Sesuai dengan tahapan penelitian, 

akan dilaksanakan beberapa tahapan proses pengambilan data. Dalam penelitian 

ini dilakukan uji coba model di lapangan, yaitu uji coba skala kecil dan uji coba 

skala besar. Untuk uji coba skala kecil melibatkan 1 sekolah anak tunagrahita 

SDLB kelas atas bertipe ringan dan uji coba skala besar melibatkan 2 sekolah 

anak tunagrahita SDLB kelas atas bertipe ringan. 
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3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Uji Coba Draft Model 

Uji coba produk atau draf model dilakukan sebanyak dua kali, yaitu uji coba skala 

kecil dan uji coba skala besar 

2) Pengambilan Data Skala Kecil 

Uji coba skala kecil melibatkan 1 sekolah anak tunagrahita SDLB kelas atas 

bertipe ringan yaitu di SLB Marsudi Putra Bantul. Uji coba skala kecil 

dilaksanakan selama satu kali pertemuan, yaitu tanggal 3 Juni 2016. 

3) Pengambilan Data Skala Besar 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan uji coba skala besar 

tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat uji coba skala kecil. 

Perbedaannya hanya terletak pada jumlah subjek coba yang jauh lebih banyak dan 

tempat uji coba. Subjek coba dalam uji coba skala besar dilakukan dengan 12 

anak tunagrahita dan dua orang guru. Uji coba skala besar ini dilaksanakan pada 

tanggal 30 Juli 2016 di SLB Negeri 1 Bantul dan tanggal 23 Juli 2016 SLB Negeri 

2 Bantul. 

4) Uji Efektivitas 

Uji efektivitas produk yaitu model permainan joy target ball untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulatif pada anak tunagrahita 

dilaksanakan pada tanggal 16-24 September 2016 di SLB Bangun Putra Bantul. 



56 
 

 

Pada uji efektivitas, dilakukan dengan metode eksperimen semu, anak tunagrahita 

akan mendapatkan 5 inti permainan yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Hasil pretest akan dibandingkan dengan hasil posttest menggunakan analisis uji t 

pada taraf signifikansi 5%. 

b. Instrumen Penelitian 

Instrumen didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1) Instrumen untuk mengumpulkan data empirik terkait dengan kebutuhan untuk 

menyusun draf model. 

Instrumen yang diperlukan untuk membuat draf model terdiri atas: 

a) Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik komunikasi 

langsung dengan menggunakan instrumen wawancara sebagai alat pengumpul 

data. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden 

secara lebih. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang 

akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, 

responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara. Dalam pelaksanaannya, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-

hal yang akan ditanyakan. Hal-hal tersebut merupakan pegangan agar data yang 

dikumpulkan tidak menyimpang dari masalah yang ingin diteliti. 
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Pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara disesuaikan dengan 

tujuan pelaksanaan wawancara yaitu untuk menggali proses pembelajaran di SLB 

khususnya tentang pembelajaran pendidikan jasmani untuk anak tunagrahita dan 

kendala-kendala yang dihadapi guru terkait pembelajaran pendidikan jasmani 

yang berkaitan dengan gerak dasar manipulatif untuk mendukung latar belakang 

masalah penelitian.  

b) Observasi 

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan aktivitas siswa dan guru di 

SLB. Selain itu, untuk mengetahui karakteristik siswa tunagrahita.   

Observasi dilakukan secara tidak langsung melalui rekaman yang telah 

dibuat dengan menggunakan alat daftar cek yang telah dibuat. Alat perekam yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu camera digital. Dengan menggunakan alat 

elektronik sebagai pembantu, bila terjadi keragu-raguan atau kelupaan, rekaman 

dapat diputar kembali agar pencatatan data yang keliru dapat diperbaiki. Berikut 

ini merupakan kisi-kisi instrumen observasi dalam penelitian ini. 

Tabel 3. Kisi-kisi Klasifikasi Skala Nilai untuk Pakar dan Guru terhadap 
Model Permainan pada Uji Lapangan 

No Permainan Butir Pertanyaan 
1 Joy Target Ball 15 

Jumlah 15 
 

2) Instrumen untuk memvalidasi draf model permainan dari para ahli dan guru 

yang sudah terbentuk. 
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Instrumen untuk validasi draf model permainan joy target ball dari ahli 

dan guru terdiri atas 27 butir. Validasi dilakukan pada tiga pakar yaitu: (1) pakar 

bidang tunagrahita (2) pakar pendidikan jasmani dan kesehatan, dan (3) pakar 

materi pendidikan jasmani dan kesehatan.  

3) Instrumen untuk uji validitas empirik draf model permainan. 

4) Instrumen Uji Efektivitas 

Instrumen uji efektivitas digunakan untuk mengetahui benar atau tidak 

draf ini meningkatkan gerak dasar manipulatif. Instrumen yang dikembangkan 

untuk mengukur efektivitas model ini adalah kemampuan gerak dasar manipulatif.  

Langkah yang harus diperhatikan untuk menyusun sebuah instrumen yaitu 

sebagai berikut: 

a) Mendefinisikan Konstrak 

Konstrak variabel dalam penelitian ini adalah pengembangan model 

pembelajaran permainan joy target ball untuk meningkatkan kemampuan gerak 

dasar manipulatif anak tunagrahita ringan SDLBLB kelas atas. 

b) Menyidik Faktor 

Menyidik faktor adalah tahap yang bertujuan untuk menandai faktor-faktor 

yang ditemukan yaitu faktor afektif, kognitif, dan psikomotor. 

c) Menyusun Butir-butir Pertanyaan 

Langkah yang ketiga adalah menyusun butir pertanyaan berdasarkan 

faktor yang menyusun konstrak. Untuk memberi gambaran mengenai angket yang 

akan dipakai dalam penelitian, maka dibuat kisi-kisi instrumen. 

d) Validasi Ahli 
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Setelah tersusun instrumen, kemudian langkah selanjutnya dikonsultasikan 

pada ahli “judgement” atau validasi ahli. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

masukan-masukan terhadap instrumen penelitian sehingga akan memperkecil 

tingkat kesalahan dan kelemahan dari instrumen penelitian yang telah dibuat 

peneliti. 

e) Analisis Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum digunakan untuk pengumpul data, sebelumnya instrumen 

diujicobakan pada ujicoba skala besar yang berjumlah 12 anak.  

 

1) Validitas 

Arikunto (2006: 211) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi.  

Tabel 4. Interpretasi Hasil Uji Validitas 
Derajat Validitas Interpretasi 

0.80-1.00 Sangat Tinggi 
0.70- 0.79 Tinggi 
0.50- 0.69 Sedang 
0.00- 0.49 Jelek (tidak dapat diterima) 

Hasil uji validitas instrumen rubrik penilaian disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas 
Instrumen Koefisien Validitas Keterangan 

Melempar bola 0,880 Valid  
 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa derajat validitas pada 

kategori tinggi, sehingga instrumen layak digunakan untuk pengumpul data. 
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2) Reliabilitas 

Arikunto (2006: 221) menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada 

satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk 

menginterpretasikan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

ukuran yang konservatif pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 6. Interpretasi Hasil Uji Reliabilitas 
Reliabilitas Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Tinggi 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

                (Sumber: Arikunto, 2006: 223) 

Hasil uji reliabilitas instrumen rubrik penilaian disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas 
Instrumen Koefisien Reliabilitas Keterangan 

Melempar bola 0,875 Reliabel  
 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa derajat reliabilitas pada 

kategori cukup, sehingga instrumen layak digunakan untuk pengumpul data. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data deskriptif. Ada dua macam teknik analisis data deskriptif yang dilakukan, 

yang pertama yaitu analisis data deskriptif kuantitatif, analisis ini dilakukan untuk 

menganalisis data hasil observasi para ahli pembelajaran penjas, ahli olahraga 

adaptif, guru SLB dan dianalisis oleh para ahli sebelum pelaksanaan uji coba di 

lapangan. Analisis data yang kedua yaitu analisis data deskriptif kualitatif, analisis 



61 
 

 

ini dilakukan terhadap data hasil observasi para ahli pembelajaran penjas, pakar 

olahraga adaptif, guru SLB dalam memberikan saran ataupun masukan serta revisi 

terhadap model yang disusun terutama dalam tahap uji coba lapangan baik skala 

kecil maupun skala besar. Uji efektivitas dilakukan dengan metode eksperimen, 

yaitu membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest menggunakan analisis uji 

t taraf signifikansi 5%.  

 

 


