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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan  

Penelitian pengembangan buku saku ini menggunakan metode Research 

and Development (R&D). Reserach and Development merupakan sebuah penelitian 

yang sengaja dirancang untuk menemukan produk, model, jasa dan cara atau 

metode yang tepat guna dan praktis. Nusa Putra (2015: 67) berpendapat bahwa 

Research and Development merupakan metode penelitian yang secara sengaja 

bertujuan untuk mencari, menghasilkan, menguji efektifitas produk tertentu yang 

lebih unggul dan bermakna.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang 

menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan. Produk yang 

dikembangkan dapat berupa produk baru ataupun menyempurnakan produk yang 

telah ada.  

Penelitian ini mengacu pada model pengembangan 4D (Four-D) 

Thiagarajan. Menurut Thiagarajan (1974:5) dalam Endang (2011;195) model 

penelitian dan pengembanagn 4D terdiri atas 4 tahap utama, antara lain: (1) 

Pendefinisian (Define); (2) Perancangan (Design); (3) Pengembangan (Develop); 

(4) Penyebaran (Disseminate). Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengembangan buku saku Life Skill Cooking sebagai media pembelajaran. Produk 

buku saku Life Skill Cooking kemudia diujikan pada siswa sebagai media belajar. 
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B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan merupakan penjabaran dari model pengembanagan 

yang digunakan. Prosedur pengembangan degan model 4D (Define, Design, 

Develop, Disseminate). Tahap model 4D adalah sebagai berikut:  

1. Define  

Tahap menganalisis kebutuhan berfungsi untuk mengetahui keadaan calon 

pengguna sehingga dapat diketahui produk yang dihasilkan nantinya sesuai atau 

tidak. Tahap ini terdiri dari menganalisis kurikulum, analisis karakter siswa, analisis 

materi dan merumuskan tujuan. Analisis kebutuhan yang dilakukan yaitu: 

a. Observasi 

1) Observasi Kegiatan Life Skill 

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan saat kegiatan Life Skill Cooking 

berlangsung. Tahapan ini juga bertujuan untuk mengamati kebutuhan media yang 

dibutuhkan oleh siswa.  

2) Observasi Literatur 

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah buku saku Life Skill 

Cooking sudah tersedia di pasaran dengan observasi di toko buku dan pencarian 

secara online.  

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru pelatih dan siswa Life Skill Cooking. 

Kegiatan wawancara bertujuan untuk mendukung adanya kebutuhan media yang 

dibuat dalam hal ini buku saku Life Skill Cooking. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk mencari data-data yang 

berkaitan dan mendukung penelitian pengembangan. Dokumen digunakan sebagai 

bukti sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen pendukung 

yaitu:  

1) Perangkat Pembelajaran. 

2) Materi Life Skill Cooking (Memasak). 

3) Hasil Wawancara dengan guru. 

4) Foto dokumentasi saat pengambilan data. 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011:180) Dalam konteks pengembangan 

bahan ajar seperti buku tahap pendefinisian dilakukan dengan cara: 

1) Analisis Kurikulum 

Kurikulum yang berlaku di SMPIT LHI menggunakan kurikulum PHI 

(Pembelajaran Holistik Integral) yang didalamnya mencakup Kurikulum Diknas, 

dan kurikulum PHI. Kegiatan Life Skill di SMPIT LHI mengacu pada life skill 

model diskrit dimana pada model ini kegiatan life skill dipisahkan dengan program 

kurikulum reguler, dengan ini kegiatan life kill mengacu pada dari Program kerja 

Life Skill yang ada di SMPIT LHI.  

2) Analisis Karakteristi Siswa 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, jenis karakteristik siswa yaitu 

visual (siswa mudah memahami materi dengan melihat gambar), dan kinetic (siswa 

belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh).  
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3) Analisis Materi 

Pemilihan materi disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa, serta sesuai 

dengan program kerja kegiatan Life Skill Cooking. Berdasarkan data dari 

wawancara dengan guru Life Skill Cooking, diketahui bahwa belum adanya bahan 

ajar untuk kegiatan Life Skill Cooking. Untuk kegiatan Life Skill Cooking materi 

sesuai dengan standar kerja kegiatan Life Skill Cooking. 

4) Rumusan Tujuan 

Sebelum melakukan tahap perencanaan pembuatan media, perlu merumuskan 

tujuan dan program yang hendak digunakan sebagai acuan dalam pemilihan materi 

harus dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi penyimpangan 

dari tujuan semula pada saat membuat rancangan produk media buku saku. 

2. Design 

Pada tahap ini dilakukan sebuah perancangan produk. Pada konteks 

pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat buku ajar sesuai 

dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Tahap ini berupa: 

a. Membuat kerangka buku saku Life Skill Cooking 

b. Membuat script/naskah 

c. Pembuatan desain buku saku  

3. Develop 

Thiagarajan membagi tahap ini kedalam dua kegiatan yatu expert appraisal dan 

developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau 

menilai kelayakan produk. Kegitan pada tahap ini dilakukan evaluasi oleh ahli 
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dalam bidangnya. Saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki produk. 

Tahap ini dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:  

a. Validasi ahli materi, berasal dari 1 orang guru pengampu kegiatan life Skill 

Cooking dan dosen yang sesuai pakar materi. Selanjutnya revisi atau kelanjutan 

validasi. Pada tahap ini bertujuan untuk apakah ahli akan merevisi atau akan 

melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

b. Validasi ahli media, berasal dari dosen yang pakar dengan media. Kemudian 

penentuan revisi atau kelanjutan validasi. Pada tahap ini bertujuan untuk apakah 

ahli akan merevisi media atau akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

c. Uji coba kelayakan oleh siswa, uji coba dilakukan dalam kegiatan Life Skill 

Cooking. 

4. Disseminate 

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi produk buku saku melalui pendistribusian 

dalam jumlah terbatas kepada siswa dan guru. Pendistribusian dimaksudkan untuk 

memperoleh respons terhadap produk buku saku. Apabila respon sasaran baik maka 

akan dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan dipasarkan agar produk dapat 

digunakan oleh sasaran yang lebih luas.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPIT LHI Yogyakarta yang beralamat di jalan 

Karanglo, Jogoragan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2019 sampai Januari 2020.  



 

50 
 

D. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian dan pengebangan ini adalah ahli materi, ahli media, dan 

siswa Life Skill Cooking SMPIT LHI Yogyakarta. Uji Coba yang diteliti adalah 

kelayakan buku saku Life Skill Cooking sebagai media pembelajaran. 

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016:145) 

merupakan proses yang menyeluruh, suatu proses yang disusun dari proses biologi 

dan psikologis. Observasi dilakukan untuk menganalisis kebutuhan awal seperti 

kurikulum, peserta didik, materi, proses pembelajaran, fasilitas serta media 

pembelajaran yang digunakan.  

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti 

serta ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan diri sendiri atau self report. 

Wawancara dapat dilakukan dengan tertruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2016:137) 

2. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat ukur yang digunakan unutk mengukur 

fenomena alam maupun social. Instrument penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket kepada ahli media, ahli materi serta siswa Life Skill. 
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Instrument yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dan instrument 

yang digunakan untuk uji kelayakan produk dalam penelitian ini antara lain:  

a. Kisi – kisi instrument Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati ketersediaan media dan perilaku 

siswa di sekolah, digunakan untuk melakukan analisis kebtuhan. Adapun kisi-kisi 

lembar observasi dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 6. Kisi-kisi Lembar Observasi 

 

b. Kisi – kisi instrument Wawancara 

Lembar wawancara digunakan untuk menganalisis situasi sebelum pembuatan 

media dan kebutuhan siswa agar penelitian ini mendapatkan produk yang sesuai. 

Kisi-kisi instrument wawancara dengan guru dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Kisi-kisi pedoman wawancara 

No Pertanyaan 

1 Apakah siswa mampu menerima dan mengingat materi yang di ajarkan. 

2 Sumber belajar yang digunakan. 

3 Kendala saat melatih Life Skill Cooking. 

4 Sumber belajar yang dibutuhkan. 

5 Pendapat mengenai sumber belajar buku saku 

 

  

No Aspek yang di Amati 

1 Penggunaan media belajar siswa dalam mendukung kegiatan life skill. 

2 Sikap siswa dalam mengikuti proses kegiatan life skill. 
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c. Instrumen Uji Kelayakan Ahli Media 

Kisi-kisi instrument yang digunakan oleh ahli media pembelajaran dapat 

disajikan pada tabel no 8.  

Tabel 8. Kisi-kisi instrument angket untuk ahli Media 

No Aspek Indikator 
No 

Item 

No 

Jumlah 

1 Aspek Rancangan 

dan Kemudahan 

Penggunaan 

a. Kemudahan penggunaan 

sumber belajar 
1 

2 
b. Fleksibilitas sumber belajar 

untuk dibaca dan dibawa 
2 

2 

 

 

Aspek Grafika c. Kesesuaian ukuran buku saku 3 

13 

d. Desain cover buku saku: 

• Kesesuaian desain dengan 

isi buku 
4 

• Keharmonisan warna cover 5 

• Desain cover menarik 6 

• Komposisi ukuran gabar 7 

• Tata letak teks pada cover 8 

e. Desain isi buku: 

• Jenis tulisan 9 

• Ukuran tulisan 10 

• Komposisi warna tulisan 11 

• Kualitas gambar 12 

• Illustrasi gambar 13 

• Ketebalan kertas 14 

• Buku saku menarik secara 

keseluruhan 

15 

Sumber: Devi Alfiani (2019)  

Uji kelayakan ahli media dilakukan oleh 1 orang dosen pendidikan Teknik 

Boga. Hasil Validasi oleh ahli media adalah dilihat dari aspek rancangan dan 

kemudahan penggunaan memperoleh skor 76% termasuk kategori Sangat layak dan 

aspek grafika memperoleh skor 76% termasuk kategori Sangat layak.  
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d. Instrumen Uji Kelayakan Ahli Materi 

Kisi-kisi instrument yang digunakan oleh ahli materi pembelajaran dapat 

disajikan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 9. Kisi-kisi instrument angket untuk ahli materi 

 

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan, dengan penyesuaian. 

Uji kelayakn ahli materi dilakukan oleh 1 orang dosen pendidikan Teknik Boga. 

Hasil Validasi oleh materi media adalah dilihat dari aspek isi memperoleh skor 76% 

termasuk kategori sangat layak dan aspekkelayakan kebahasaan memperoleh skor 

76% termasuk kategori sangat layak. 

 

Aspek Indikator 
No 

Item 

No 

Jumlah 

1. Kelayakan Isi 

a. Kesesuaian Materi dengan Tujuan 

Program Kerja Life Skill Cooking 

7 

• Kelengkapan materi 1 

• Keluasan materi 2 

• Kedalaman materi  3 

b. Keakuratan Materi 

• Keakuratan konsep dan definisi 4 

• Keakuratan data dan fakta 5 

• Keakuratan gambar dan 

illustrasi 
6 

• Keakuratan istilah-istilah 7 

2. Kelayakan 

kebahasaan 

c. Lugas 

8 

• Ketepatan struktur kalimat 8 

• Keefektifan kalimat 9 

• Kebakuan istilah 10 

d. Komunikatif  11 

e. Dialogis dan Interaktif  12 

f. Kesesuaian dengan perkembangan 

intelektual peserta didik 
13 

g. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

• Ketepatan tata bahasa 14 

• Ketepatan ejaan 15 
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e. Instrumen untuk Siswa 

Instrument angket untuk siswa berisi kesesuaian buku saku dilihat dari aspek 

kebermanfaatan dan pendapat siswa. Indikator instrument angket untuk siswa 

dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Kisi-kisi angket untuk pengguna 

No Aspek Indikator 
No 

Item 

No 

Jumlah 

1 Kelayakan isi a. Kejelasan materi 1 

4 

b. Kejelasan materi makanan 

halal dan thayyib 
2 

c. Kejelasan materi bumbu  3 

d. Kejelasan materi teknik olah 

makanan 
4 

2 Tata Bahasa a. Bahasa mudah dipahami 5 

3 b. Urutan penyampaian materi 6 

c. Bahasa yang komunikatif 7 

3 Penggunaan  a. Kemudahan dalam 

penggunaan secara mandiri 
8 

2 
b. Fleksibilitas sumber belajar 

untuk dibawa kemana-mana 
9 

4 Desain a. Desain cover buku 10 

7 

b. Bentuk tulisan 11 

c. Ukuran tulisan 12 

d. Kualitas gambar 13 

e. Warna tulisan 14 

f. illustrasi gambar 15 

g. buku secara keseluruhan  16 

Sumber: Devi Alfiani (2019) dengan penyesuaian yang dilakukan 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengembangan media buku 

saku life skill Cooking adalah metode deskriptif. Analisis deskriptip dilakukan 

untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku umum 

(Sugiyono, 2007:29). Analisis kelayakan buku saku ini menggunakan analisis 
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deskriptif yang dipaparkan Sugiyono (2007:176) yaitu dengan menentukan skor 

ideal, yaitu skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap 

pernyataan menjawab dengan skor tertinggi. Selanjutnya untuk menjawab rumusan 

masalah, dapat dilakukan dengan menghitung skor hasil penelitian dengan 

membagi skor yang diperoleh dengan skor ideal. Analisis tersebut dapat 

dikembangkan dengan rumusan sebagai berikut: 

 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 ×  100% 

\ Setelah penyajian dalam bentuk presentase, lagkah selanjutnya adalah 

mendekripsikan dan mengambil kesimpulan masing masing idikator dalam media 

pembelajaran yang dikembangkan menggunakan kriteria yang telah ditentuka oleh 

peneliti, sebagai berikut ini: 

Tabel 11. Kriteria Penilaian Kelayakan Buku Saku Life Skill Cooking untuk siswa 

SMP 

Presentase Pencapaian Skala Nilai Interpretasi 

76% - 100% 4 Sangat Layak 

56% - 75% 3 Layak 

40% - 55% 2 Cukup Layak 

0% - 39% 1 Kurang Layak 

Sumber: Suharsimi (2012) 

 

  


