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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan  

Penelitian ini merupakan model penelitian pengembangan atau research and 

development (R&D). Penelitian research and development adalah tahap 

pengembangan  dan pengabsahan produk pendidikan (Sanjaya 2013: 129). Pada 

penelitian research and development ada 3 hal yang mesti diingat dianataranya: 1) 

goal dari research and development berupa produk yang terpercaya karena melalui 

proses telaan terus menerus. 2) produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan dilapangan 3) proses pengembangan produk dari tahap pengembangan 

awal sampai dengan produk selesai yang sudah melalui proses pengecekan. Maka 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah alat atau media pembantu untuk 

pembelajaran bahas Inggris sederhana berbentuk buku saku bilingual. 

B. Prosedur Pengembangan  

Model pengembangan yang dgunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development and Implementation, 

Evaluation). Tahapan model ADDIE adalah sebagai berikut:  
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Gambar 2.  Metode Pengembangan Buku Saku bilingual model ADDIE 

Penjelasan tahap pengembangan ADDIE yang akan peneliti lakukan sebagai berikut: 

1. Analisis (analysis) 

Proses analysis adalah proses yang dilakukan peneliti dengan 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menganalisis karakteristik pedagang 

dan menganalisis materi yang sesuai dengan kebutuhan.  

Need assesment untuk memastikan masalah dan alternatif 
yang tepat, menganalisis karakteristik sasaran dan analisis 
materi   

Merumuskan arah pengembangan, menyesuaikan konsep 
produk yang akan dikembangkan, mendesain produk dan 
validasi ahli.   

Mengembangkan media buku saku bilingual dan 
memvalidasi ahli materi dan ahli media.  

Menguji coba kelayakan dan keefektivitas produk 
yang dikembangkan yaitu buku saku bilingual 

A 
Analysis 

D 
Design 

D 
Devlopment  

I 
Implementaion   

Melakukan perbaikan yang dibutuhkan dalam setiap 
proses pengembangan dan melakukan penilaian tingkat 
efektivitas produk  

E 
Evaluation   
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a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan guna mengenali kondisi dan masalah 

yang ada dimasyarakat sasaran. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan 

informasi atau fakta-fakta permasalahan yang ada dilapangan dengan cara 

wawancara kepada para pedagang di Wisata Pasar Kaki Langit. 

b. Analisis Karakteristik Pedagang 

Analisis karakteristik pedagang dilakukan untuk mempelajari ciri-ciri 

pedagang meliputi kemampuan dan latar belakang pendidikan. Informasi 

mengenai latar belakang serta kemampuan para pedagang cari melalui pihak 

pengelola dan  komunitas GenPI Jogja.   

c. Analisis Materi  

Analisis Materi ditelaah berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan dan 

karakteristik pedagang. Setelah melakukan analisis materi peneliti akan 

mengkaji media pembelajaran yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi 

oleh pedagang. Peneliti menginformasikan bagaimana bahan ajar ini dapat 

memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada, setelah pedagang 

menilai hasil dari telaah sesuai dengan kebutuhan maka peneliti dapat lakukan 

tahap selajutnya.   

2. Rancangan (design) 

Pada tahap desain akan dirumuskan arah bahan ajar buku saku bilingual 

yang dilakukan berdasarkan temuan yang ada dilapangan. Langka-langka untuk 

kajian ini adalah penyesuaian konsep produk yaitu bahan ajar buku saku 
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bilingual, merancang desain buku saku bilingual, menentukan materi yang 

disajikan di dalam buku saku bilingual dan merancang instrument penelitian.  

3. Pengembangan (development) 

Pada tahap pengembangan peneliti akan mengembangkan produk buku 

saku bilingual. Produk buku saku bilingual ini akan divalidasi oleh ahli sampai 

dinyatakan produk yang dikembangkan valid. Vaidasi kelayakan produk media 

buku saku bilingual dilakukan oleh ahli materi dan ahli bahan ajar.  

Produk bahan ajar akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen 

pembimbing setalah dikembangkan. Setelah dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing bahan ajar dan perangkat penilian (instrumen) akan divalidasi, revisi 

produk dan selanjutnya diuji coba. Produk buku saku bilingual yang sudah 

divalidasi oleh dosen ahli materi dan ahli bahan ajar akan dianalisis dan dilakukan 

revisi berdasarkan saran oleh validator. 

4. Implementasi (implementation)  

Tahap implementasi adalah tahap untuk melakukan uji coba produk guna 

mengetahui tingkat kelayakan dan efektifitas produk buku saku bilingual dalam 

membantu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pedagang di 

Wisata Pasar kaki Langit. Hasil uji coba akan menjadi dasar dalam melakukan 

revisi tahap akhir untuk produk yang dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir (finish). 

 

5. Evaluasi (evaluation) 
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Pada Tahap ini dilakukan perbandingan hasil peningkatan pembelajaran 

bahasa Inggris sederhana yang didapatkan oleh pedagang dari sebelum buku saku 

di uji cobakan dan sesudah buku saku diuji cobakan, kemudian dilakukan analisis 

kefektifan produk dari buku saku bilingual yang peneliti buat dengan melihat 

respon atau pendapat pedagang melalui lembar penilaian dan mengadakan pre tes 

dan post tes 

C. Tahapan Uji Coba Produk 

Tujuan dilakukan uji coba produk untuk mengetahui apakah bahan ajar buku 

saku bilingual yang peneliti kembangkan layak digunakan, kemudian untuk melihat 

efektifitas dari produk buku saku bilingual terhadap peningkatan kemampuan bahasa 

Inggris pedagang.  

1. Tahapan Uji Coba  

Uji coba produk akan dilakukan sesuai dengan proses pengembagan 

yakni: 

a. Validasi ahli  

Rancangan produk akan di validasi terlebih dahulu oleh dosen ahli. 

Validasi yang dilakukan ini di angap penting untuk menghasilkan jaminan 

bahwa produk buku saku bilingual yang telah dikembangkan memiliki 

kualitas dan telah layak untuk di uji cobakan. Validasi dilakukan dengan 

mengunakan teknik expert judgment. Dosen ahli untuk menvalidasi pada 

penelitian ini terdiri atas dua validasi yakni validasi ahli materi yang 

dilakukan oleh Dr. Dyah Setyawati Ciptaningrum, Ed.D dan validasi ahli 
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media yang dilakukan oleh Dr. Sujarwo, M.Pd. Alasan kenapa peneliti 

memilih dosen yang bersangkutan menjadi ahli materi dan ahli bahan ajar 

karena keduannya merupakan ahli dalam materi/bahan ajar yang dikembangan 

oleh peneliti.  

b. Uji coba produk  

Tujuan dilakukan uji coba yaitu untuk mengetahui efektivitas dan 

peningkatan  kemampuan bahasa Inggris pedagang dengan menggunakan 

buku saku bilingual. Tahapan uji coba produk terdapat dua tahapan yaitu uji 

coba kelas kecil dan uji coba lapangan, untuk uji coba kelas kecil akan di 

lakukan pada 4 orang pedagang dengan memberikan lembar penilaian untuk 

mengetahui respon pedagang mengenai buku saku bilingual yang peneliti 

kembangkan, kemudian uji coba lapangan yang akan dilakukan pada 8 orang 

pedagang. Pada uji coba lapangan akan diadakan kelas pelatihan untuk 

seluruh pedagang yang menjadi responden dalam penelitian guna mengetahui 

keefektifan buku yang peneliti buat.  

Desain perencanaan dalam penelitian ini dijelaskan dalam derajat 

kemampuan yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

  

O1  X  O2 
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Keterangan: 

O1 = Pre Test (Star) 

O2 = Post Test (Finis)  

X  = Buku Saku Bilingual  

O1 adalah derajat kemampuan awal pedagang mengenai percakapan dan 

kosa kata bahasa Inggris sebelum diberikan media buku saku bilingual. O2 

derajad kemampuan pedagang mengenai percakapan dan kosa kata bahasa Inggris 

setelah diberikan buku saku bilingual. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pedagang di Wisata Pasar kaki langit yang berjumlah 12 orang.  

2. Subjek Uji Coba 

a. Validasi  

Validasi ahli materi dan ahli bahan ajar dilakukan untuk menyatakan 

bahwa produk yang dikembangkan sudah layak digunakan. Validasi materi 

yang dilibatkan yaitu Dr. Dyah Setyowati Ciptaningrum, S.Pd., M.Ed., Ed.D. 

dan validasi ahli bahan ajar yang dilibatkan yaitu Dr. Sujarwo, M.Pd.   

b. Uji coba produk  

Subjek uji coba pada penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu semua 

populasi pedagang di Wisata Pasar Kaki Langit.  
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3. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data  

a. Teknik pengumpulan data  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar validasi produk, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemaparan 

lebih jelas ada pada keteragan berikut: 

1) Validasi produk  

Validasi produk dilakukan guna memvalidasi produk yang akan 

dikembangkan. Dua dosen ahli yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

ahli materi dan bahan ajar sebelum produk (buku saku bilingual) diuji 

cobakan.  

2) Latihan Soal 

Latihan soal adalah cara penilaian berbentuk tes yang berisi butir 

soal yang berkaiatan dengan materi pada buku saku bilingual. Latihan soal 

dalam pengembangan ini digunakan sebagai alat ukur keefektifan buku 

saku bilingual. Soal dibuat sendiri oleh peneliti disesuaikan dengan isi 

buku saku yang peneliti buat.  

3) Angket (Lembar Penilaian) 

Angket merupakan cara mengumpulkan data dengan memberikan 

beberapa pertanyaan pada sasaran untuk diberikan respon yang sesuai 

dengan permintaan penguna. Kegunaan angket yaitu untuk mengetahui 

komentar mengenai buku saku bilingual yang dikembangkan saat uji coba. 



62 
 

Butir-butir pertanyaan dibuat berdasarkan dengan kebutuhan penelitian 

yang dilakukan.  

4) Wawancara 

Wawancara adalah strategi untuk mengumupulkan berbagai data 

yang dimanfaatkan jika peneliti membuat studi pendahuluan dan hal 

tersebut berguna sebagai alat yang akan menemukan permasalahan yang 

harus diteliti serta berguna apabila ingin mengetahui lebih kongkrit 

mengenai subjek sasaran. Pengumpulan data melalui wawancara 

dilakukan untuk mendaptkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

selama penelitian berlangsung. Wawancara akan ditujukan kepada pihak 

pegelola Wisata Pasar Kaki Langit, komunitas GenPI dan Pedagang.  

5) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang merupakan nilai 

tambah yang akan membatu dalam penelitian. Foto merupakan salah satu 

jenis dari dokumentasi. Foto akan membantu mendokumentasikan ketika 

peneliti membagikan buku saku bilingual kepada pedagang dan pada saat 

pedagang menggunakan media buku saku bilingual untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris. 

b. Instrumen Pengumpulan Data  

Mekanisme atau strategi pengumpulan data sangat erat kaitannya 

dengan instrument pengumpuan data. Alat yang digunakan untuk meperoleh 

data untuk penelitian disebut Instrumen pengumpulan Cara untuk 
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mendapatkan data maka instrumen yang digunakan sebagai alat pendukung 

harus sesuaikan dengan penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini 

adalah lembar validasi produk, angket (lembar penilaian), wawancara, dan 

dokementasi.  

Pengukuran dalam instrumen penilaian pada penelitian ini akan 

meggunakan skala likert untuk  membuat  pengukuran dengan tujuan 

memperoleh data kuantatif yang akurat, sehingga setiap instrument mempuyai 

skala. Skor 1-5 merupakan ketentuan yang digunakan dalam penelitan ini. 

keterangan penilaian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Keterangan penilaian instrumen penelitian 
 

Skor Keterangan 

1 Sangat kurang 

2 Kurang 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Sangat baik 

 

c) Instrumen validasi produk  

Mengukur kualitas dan kriteria untuk kevallitan sebuah media 

pembelajaran dari baik dari segi materi maupun media maka digunakan 

instrumen validasi produk. Berikut merupakan tabel kisi-kisi instrument ahli 

materi, ahli media, penilaian pedagang dan pedoman wawancara. 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Pengembangan Media Buku Saku 
Bilingual Ahli Materi 

 
No  Indikator  Butir Pertanyaan  

1 Kelayakan isi 1. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

2. Kejelasan penyampaian materi 

3. Kemenarikan materi 

4. Kelengkapan materi 

5. Fungsi gambar  

6. Sistematika penyampaian materi 

7. Kesesuaian antara gambar dan teks 

8. Materi yang disajikan mengunakan kosa kata 

yang sesuai untuk sasaran (pedagang) 

9. Gambar yang digunakan terlihat jelas  

10. Warna yang dipilih menarik 

11. Ukuran huruf relatif besar sehingga dapat 

memudahkan sasaran untuk membaca 

12. Sesuai dengan kebutuhan sasaran 

2 Kelayakan kebahasaan   13. Kejelasan informasi 

14. kesesuaian pengunaan kalimat dengan kaidah 

bahasa Inggris   

15. Kejelasan pengunaan kata dan bahasa  

16. Kemudahan memahami alur materi  

17. Pengunaan bahasa secara efektif dan efesien  

18. Bahasa yang disajiakan mengunakan ejaan 

secara benar 

Jumlah 18 
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Penembangan Media Buku Saku 
Bilingual Ahli Media 

 
No  Indikator  Butir Pertanyaan 

1 Kelayakan penyajian 1. Tujuan jelas   

2. Penyajian sudah logis 

3. Kelengkapan penyajian 

4. Gambar yang disajikan menarik 

5. Keruntutan penyajian 

6. Media dapat digunakan sesuai kebutuhan sasaran  

7. Media buku memudahkan sasaran untuk belajar 

8. Media mudah digunakan oleh Sasaran  

2 Kelayakan 

Kegrafikan 

9. Ketepatan Ukuran buku saku 

10. Ukuran huruf yang digunakan sudah tepat 

11. Huruf yang digunakan  

12. Warna yang digunakan  

13. Kesesuaian warna sampul buku 

14. Kesesuaian ukuran sampul buku 

15. Kesesuaian tata letak 

16. Kesesuaian ilustrasi, gambar/foto 

Jumlah  16 

 

Instrument validasi ahli materi dan bahan ajar berlandaskan keempat kriteria 

sebagai berikut: 

Pendapat lain dari Susanti (2013:209) menyatakan bahwa terdapat 

empat aspek yang wajib dipenuhi oleh buku saku yaitu: 
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1. Aspek materi terdapat kajian yang selaras dengan pedoman atau kurikulum, 

terdapat bahan bacaan yang tepat agar tecapaisesuai dengan yang diharapkan, 

sajian isi materi memang benar adanya yaitu materi kajian dalam bidang 

keilmuan. Mempunyai manfaat untuk kehidupan dan penyajian materi sudah 

seimbang antara materi dasar dan penunjang.  

2. Aspek sajian, dikatakan baik sebuah buku saku harius menyajikan materi 

yang lengkap selarai dengan keinginan belajar yang berlandaskan 

kebutuhanwarga belajar dan menyajikan materi yang dengan mudah dipahami 

dan tidak membosankan ketika dibaca.   

3. Aspek bahasa dan keterbacaan, pengutaraan materi pada buku saku berkaitan 

dengan tingkat kesederhanaan bahasa warag belajar.  

4.  Aspek grafika, hal ini menyangkut bentuk luar buku yaitu warna, huruf, 

ilustrasi dan cetakan  sehingga buku saku disenangi oleh siswa karena 

pengemasan yang baik dan pada akhirnya diminati pembacanya. 
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d) Instrument penilaian pedagang   

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Oleh Subjek Uji Coba 
 

No Indikator  

 

Bagaimana penilaian bapak/ibu mengenai materi dalam buku saku bilingual ? 

1. Materi yang disajikan mudah di pahami 

2.  Sajian materi menarik 

3.  Materi yang diberikan sederhana dan mudah dipelajari 

Bagaimana penilaian bapak/ibu mengenai penyajian dan bahasa dalam buku saku 

bilingual? 

4. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

5. Materi yang diberikan sesuai kebutuhan 

6. Struktur isi buku baik 

Bagaimana penilaian bapak/ibu mengenai kualitas buku saku bilingual? 

7 Desain media menarik 

8. Tata letak (layout) tersusun 

9. Gambar yang digunakan menarik 

10. Warna yang dipilih sesuai 

11. Gambar yang dipilih sudah tepat 

12. Jenis huruf yang digunakan mudah di baca 

13.  Kemudahan dalam menggunakan media 

Jumlah 

 
 
 
 
 
 
 

 



68 
 

Tabel 5. Pedoman wawancara 
 

No  Pertanyaan  

1 Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang selain berjualan di 

Wisata Pasar kaki Langit? 

2 Hal apa yang menjadi kendala bagi para pedagnag dalam peoses perdagangan 

di Pasar Kaki Langit?  

3 Siapa yang terlibat dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang 

dihadapi pedagang? 

4 Media apa yang perna digunakan oleh pedagang dalam belajar bahasa 

Inggris? 

 

4. Tehnik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini berbeda-beda disesuaikan dengan tahapan 

penilaian yang dijalankan serta instrument penilaian yang digunakan.  

a. Studi Utama   

Studi utama yaitu melakukan wawancara kepada pedagang di Wisata 

Pasar Kaki Langit yang menjadi sasaran penelitian. Tujuan melakukan 

wawancara yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang menjadi 

kendala bagi pedagang. Data yang diperoleh dari wawancara adalah data 

kualitatif yang berbentuk pernyataan sebagai jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan. 
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b. Pengembangan Produk  

1) Validasi ahli 

Tahap awal pengembagan produk adalah mengetahui tingkat 

kelayakan produk sebelum diuji cobakan dilapangan. Pada proses ini peneliti 

mengubah skor total menjadi menjadi nilai degan kriteria skala likert degan 

kategori sebagai berikut: (1) tidak baik, (2) kurang baik, (3) cukup baik, (4) 

baik, (5) sangat baik. Kemudian skor yang diperoleh dikonversikan kedata 

kualitatif, dengan seperti dibawah ini: 

Tabel 6. Penilian Validasi 
 

Nilai Interval Skor Data Kualitatif 

5 X>Xi + 1,80 Sbi Sangat baik 

4 Xi + 0,6 Sbi < X ≤ Xi +1,80 Sbi Baik 

3 Xi - 0,6 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 Sbi Cukup baik 

2 Xi –0,80 Sbi < X ≤ Xi – 0,60 Sbi Kurang baik 

1 X ≤ Xi – 1,80 Sbi Tidak baik 

  (Widoyoko, 2010: 238) 

Keterangan: 

Xi (Rerata Skor Ideal) = ⅟2 (Skor Max Ideal + Skor Min Ideal) 

Sbi (Simpangan Baku Ideal) = ⅙ (Skor Max Ideal – Skor Min Ideal) 

X    =  Skor Empiris 

Ditetapkan nilai kelayakan media pada penelitian ini  minimal pada 

kriteria ― Baik‖, maka hasil dari validasi ahli materi, dan ahli media jika telah 

mendapatkan hasil penilaian keseluruhan pada kriteria nilai minimal ―Baik‖ 
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disimpulkan bahwa media  hasil pengembangan diangap layak untuk 

digunakan. 

2) Respon Pedagang  

Setelah dilakukan validasi ahli dan dinyatakan layak oleh validator maka 

tahap selanjutnya dilakukan uji coba produk. Tahap uji coba dilakukan dengan 

cara melihat respon atau tangapan pedagang mengenai bahan ajar atau produk 

yang dikembangkan. Penilaian respon pedagang menggunakan kriteria skala likert 

dengan kategori (1) tidak baik, (2) kurang baik, (3) cukup baik (4) baik (5) sangat 

baik. Kemudian skor yang diperoleh akan diubah menjadi data kuatitatif, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Tabel 7. Skala Likert Untuk Penilaian Pedagang 
 

Rumus  Klasifikasi Kriteria  

X>Xi + 1,80 Sbi Sangat baik 5 

Xi + 0,6 Sbi < X ≤ Xi +1,80 Sbi Baik 4 

Xi - 0,6 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 Sbi Cukup baik 3 

Xi –0,80 Sbi < X ≤ Xi – 0,60 Sbi Kurang baik 2 

X ≤ Xi – 1,80 Sbi Tidak baik 1 

(Widoyoko, 2010: 238) 

Keterangan  

Xi  : mean rerata skor ideal =   ⁄  (skor maksimum + skor minimum)   

Sbi : simpangan baku ideal =  ⁄  ( skor maksimum – skor minimum) 

X : skor empiris  
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c. Analisis Data Keefektifan 

efektivitas produk dilihat dari keberhasilan belajar mengunakan buku saku 

bilingual dengan melakukan pre tes dan pos tes dengan perhitungan mengunakan 

rumus gain score. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan 

peningkatan hasil belajar peserta sebelum dan setelah memanfaatkan media buku 

saku bilingual yang peneliti kembangkan maka dilakukan uji statistik. Uji statistik 

yang akan dilakukan adalah jenis nonparametrik, peneliti tidak dilakukan 

persyaratan apapun baik itu normalitas atau homogenitas karena jumlah peserta 

kurang dari 30 (N-30). Uji statistik nonparametrik yang peneliti gunakan adalah 

uji Wixocon dengan program SPSS.  

  


