
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Penelitian pengembangan adalah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2014: 297). Hal ini sejalan dengan pendapat Sukmadinata 

(2015: 190) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu 

proses atau langkah-langkah mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan kaitanya dengan 

dunia pendidikan dapat berupa model, sistem pembelajaran, kurikulum, bahan atau 

materi pembelajaran, dll.  

Penelitian ini mengadaptasi model pengembangan 4D yang dikembangkan 

oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Adapun tahap penelitian dan 

pengembangan 4D ini, meliputi pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate).  

B. Prosedur Pengembangan  

Prosedur pengembangan mencakup langkah-langkah prosedural yang harus 

dilakukan dalam membuat produk yang akan dikembangkan. Adapun langkah-

langkah pengembangan 4D dapat dilihat dalam gambar tersebut:  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahap-tahap pengembangan 4D yang dimodifikasi 

(Sumber Diadaptasi dari Thiagarajan, 1974: 6-9) 
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Berdasarkan tahap-tahap pengembangan 4D tersebut, maka prosedur 

penelitian pengembangan ini yaitu:  

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

  Tahap Pendefinisian merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk 

menyusun rancangan awal dalam penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan 

dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran serta 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan buku panduan yang akan 

dikembangkan. Thiagarajan (1974: 6) menyebutkan dalam tahap ini terdapat 5 

langkah pokok, yaitu: analisis awal (front-end analysis), analisis peserta didik 

(leaner analysis), analisis tugas (task analysis), analisis konsep (concept analysis), 

dan perumusan tujuan pembelajaran (specification of objectives).  

a. Analisis Awal (Front-end Analysis) 

Analisis tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dasar 

dalam pengembangan buku panduan yang ditetapkan. Tahap analisis awal ini 

didapatkan gambaran fakta penerapan model pembelajaran, media penunjang, serta 

alternatif penyelesaian masalah dasar dalam menerapkan model pembelajaran, 

sehingga memudahkan dalam pemilihan materi yang akan dikembangkan. 

Mengidentifikasi kebutuhan buku panduan dimulai dari mengidentifikasi masalah 

yang terjadi selama proses belajar mengajar, menetapkan kompetensi dasar, 

menentukan alternatif cara yang mudah dipahami guru dalam impementasi model 

Project Based Learning untuk kerjasama anak, yang digunakan sebagai acuan 

dalam pembuatan buku panduan.  

 



b. Analisis Peserta Didik (Learner Analysis) 

Analisis peserta didik bertujuan untuk mengkaji mengenai pemahaman guru 

dalam menggunakan buku panduan serta implementasinya terhadap kerjasama anak 

usia 5-6 tahun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui  mengenai pemahaman 

guru dalam menerapkan buku panduan, yang efektivitasnya juga dilihat pada 

peningkatan kerjasama anak. 

c. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan 

utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan 

keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan (Thiagarajan, 1974). Analisis ini 

digunakan untuk memastikan apa saja yang terkandung dalam buku panduan. 

d. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan, karena 

analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep utama yang akan disampaikan 

kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hirarki dan merinci konsep-konsep 

pembelajaran yang lebih sistematis dan relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang relevan akan 

membentuk peta konsep pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan tujuan pembelajaran dan sarana untuk mencapainya.  

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specification Of Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran merangkum semua hasil analisis tugas dan 

analisis konsep yang dijadikan dasar dalam merancang perangkat pembelajaran 

yang diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran, dalam hal ini yaitu 



buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti. Analisis ini berfungsi untuk 

membatasi permasalahan dan membuat alternatif solusi dalam penyusunan buku 

panduan. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang instructional prototype 

dari buku panduan bagi guru. Terdapat empat langkah yang harus dilakukan pada 

tahap ini, yaitu: penyusunan standar tes (criterion-test construction), pemilihan 

media (media selection), pemilihan format (format selection), dan membuat 

rancangan awal (initial design). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a. Penyusunan Standar Tes (Criterion-Test Construction) 

Penyusunan standar tes ini merupakan langkah yang menghubungkan antara 

tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Tahap ini dimulai dengan 

menyusun kisi-kisi instrumen. Penyusunan instrumen ini  merupakan tahap untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan guru sebelum dan sesudah menggunakan 

buku panduan. Serta untuk mengetahui peningkatan kerjasama anak usia 5-6 tahun 

sebelum dan sesudah guru menggunakan buku panduan. 

b. Pemilihan Media (Media Selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran 

yang relevan dengan penerapan model Project Based Learning. Pemilihan media 

ini berguna untuk membantu guru dalam penerapan model Project Based Learning 

melalui penggunaan buku panduan dalam proses belajar mengajar.  

 

 



c. Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format dalam pengembangan buku panduan ini dimaksudkan 

untuk merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, dan sumber belajar. Format 

yang dipilih adalah format yang sudah memenuhi kriteria dengan ciri menarik, 

mudah digunakan, dan membantu dalam penerapan model Project Based Learning.  

d. Membuat Rancangan Awal (Initial Design) 

Membuat rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh 

perangkat pembelajaran sesuai format yang dipilih yang harus dikerjakan sebelum 

uji coba dilakukan. Tahap perancangan ini, peneliti membuat produk awal 

(prototype), menyiapkan kerangka konseptual produk yang divalidasi oleh ahli 

materi dan media. Hasil validasi dari ahli tersebut berupa Draft I, selanjutnya hasil 

dari Draft I dikonsultasikan kembali karena rancangan produk masih perlu 

diperbaiki sesuai dengan saran validator.  

3. Tahap Pengembangan Produk (Develop) 

Tahap pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk 

pengembangan yang dilakukan dengan 2 langkah, yaitu: penilaian ahli (expert 

appraisal) dan uji coba pengembangan (developmental testing).  

a. Penilaian Ahli (Expert Appraisal) 

Tahap ini digunakan untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan 

produk. Penilaian ini diawali dari draf awal buku panduan mulai dari tahap design 

dan validasi dari ahli yang dipandang menguasai bidang ini. Penilaian ahli terhadap 

buku panduan terdiri dari ahli materi yang penilaiannya mencakup kelayakan, 

efektivitas, dan isi materi. Penilaian dari ahli media mencakup format, bahasa, 



ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari ahli materi dan media, rancangan buku 

panduan yang telah disusun direvisi kembali sesuai masukan para ahli agar produk 

lebih tepat guna, efektif, dan memiliki kualitas yang baik. Hasil perbaikan dari 

Draft I maka, menghasilkan Draft II yang kemudian akan dinilai oleh dosen ahli 

materi, ahli media dan guru sebelum digunakan untuk uji coba. Hasil dari evaluasi 

produk dari validator digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan buku 

panduan sehingga layak untuk diuji cobakan kepada anak. Hasil perbaikan ini 

disebut dengan Draft III. 

b. Uji Coba Pengembangan (Developmental Testing) 

Uji coba pengembangan merupakan kegiatan uji coba sesungguhnya yang 

dilakukan untuk memperoleh respon, reaksi, dan komentar guru sebagai sasaran 

pengguna buku panduan ini. Hasil uji coba berupa Draft III ini dilakukan untuk 

memperbaiki produk yang dirasa masih kurang memenuhi kriteria. Thiagarajan 

(1974), memaparkan bahwa uji coba, revisi, dan uji coba kembali terus dilakukan 

hingga memperoleh perangkat yang konsisten dan efektif. Uji coba pengembangan 

yang dilakukan mulai dari uji initial testing yaitu dengan mencobakan buku 

panduan pada guru TK kelas B. Selanjutnya data yang diperoleh direvisi kembali 

dan dilanjutkan pada uji quantitative testing, dan dilanjutkan dengan uji total 

package testing. Hasil perlakuan dari eksperimen yang diukur selain pemahaman 

guru juga peningkatan kerjasama anak.  

4. Tahap Penyebaran (Disseminate). 

Thiagarajan (1974: 9) menyebutkan tahap penyebaran dibagi menjadi tiga 

kegiatan yaitu validation testing, packaging, diffusion dan adoption. Tahap 



penyebaran dilakukan dengan cara sosialisasi buku panduan melalui 

pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru TK kelas B. pendistribusian ini 

dalakukan bertujuan untuk memperoleh respond an umpan balik terhadap bahan 

ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon dari pengguna sudah baik maka baru 

dilakukan pencetakan. Tahapan disseminate dalam penelitian ini dilakukan 

terbatas, peneliti hanya memberikan buku panduan kepada guru yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini.  

C. Desain Uji Coba Produk  

1. Desain Uji Coba  

Tahap uji coba ini dilakukan untuk memperoleh buku panduan yang valid 

dan layak digunakan bagi guru. Tahap uji coba ini dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu: initial testing, quantitative testing, dan uji total package testing. 

a. Initial Testing  

Uji coba perorangan dilakukan di TK Kartini sebanyak 1 guru kelas B dan 

15 anak. Peneliti membagikan buku panduaan, angket, dan lembar komentar untuk 

mengetahui respon dan masukan guru terhadap buku panduan. Peneliti juga 

melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan saran tambahan terkait 

buku panduan. Tujuan uji coba ini untuk revisi buku panduan serta untuk 

mengetahui tanggapan guru terhadap buku panduan.  

b. Quantitative Testing  

Uji coba kelompok kecil dilakukan di TK Tunas Wisata sebanyak 1 guru 

kelas B dan 17 anak. Guru diberikan buku panduan dan angket untuk mengetahui 

respon guru terhadap buku panduan. Selanjutnya pemahaman guru di tes sebelum 



dan sesudah menggunakan buku panduan kembali untuk mengetahui efektivitas 

penerapan buku panduan yang digunakan guru dalam mengimplementasikan ke 

anak usia 5-6 tahun. Selain itu untuk memperoleh hasil efektivitas anak dilakukan 

observasi kemampuan kerjasama dengan melihat aspek-aspek kerjasama yang telah 

divalidasi oleh ahli materi. Setelah produk diuji cobakan maka hasil tersebut 

dilakukan revisi kembali berdasarkan hasil uji coba perorangan dan uji coba 

kelompok kecil. Hasilnya digunakan untuk revisi ke draft selanjutnya.  

c. Total Package Testing  

Uji operasional produk digunakan untuk mengetahui keefektivan dari 

produk yang dikembangkan. Tahap total package testing ini dilakukan di 2 TK 

yaitu TK ABA Pringwulung dan TK Nasional Samirono. Tahap uji ini 

menggunakan metode pre-experimental design dengan desain one group pretest-

posttest design. Pemilihan desain eksperimen ini dikarenakan peneliti ingin 

membandingkan hasil sebelum dan sesudah menggunakan buku panduan. Berikut 

gambaran desain penelitian one group pretest-posttest design, sebagai berikut:  

 
Gambar 2. Desain Penelitian one group pretest-posttest design 

Keterangan:  

0₁  : hasil pretest  

0₂  : hasil posttest setelah diberi treatment  

X  : pemberian perlakuan (treatment) penggunaan buku panduan  

(Sugiyono, 2014:74-75) 

2. Subjek Uji Coba  

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari dua subjek coba penelitian. 

Subjek penelitian tersebut yaitu subjek validasi dan subjek dalam uji coba produk. 

Pretest

0₁ 

Treatment

X 

Posttest

0₂



Adapun subjek uji coba yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Subjek Validasi   

Subjek coba validasi yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Subjek 

coba validasi diperlukan dalam menghasilkan produk yang layak dipergunakan 

sesuai cakupan pembelajaran anak usia dini. Ahli materi dipilih sesuai dengan 

keahlian dalam bidang anak usia dini untuk menilai kelayakan materi pembelajaran. 

Ahli materi yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Dr. Puji Yanti Fauziah, 

M.Pd. Selanjutnya ahli media dipilih sesuai keahlian dalam bidang teknologi 

pendidikan untuk menilai dan mengevaluasi buku panduan yang akan 

dikembangkan. Ahli media yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Dr. 

Sujarwo, M.Pd. 

b. Subjek uji coba Implementasi  

Subjek coba implementasi yang terdiri dari guru kelas B dan anak usia 5-6 

tahun. Subjek penelitian ini dipilih untuk menguji pemahaman guru dalam 

penggunaan buku panduan untuk meningkatkan kerjasama anak. Selanjutnya anak 

usia 5-6 tahun di pilih untuk memperoleh nilai efektivitas dari peningkatan 

kerjasama sebagai implementasi dari penerapan buku panduan untuk guru. Adapun 

subjek penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 



Tabel 4. Subjek Uji Coba Implementasi 

No. Uji Coba Produk Nama TK Jumlah 

Guru 

Jumlah 

anak 

1.  Initial Testing TK Kartini 1 15 

2. Quantitative Testing TK Tunas Wisata 1 17 

3. Total package 

testing 

TK ABA Pringwulung 

dan TK Nasional 

Samirono 

2 40 

 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Pengumpulan data  

1) Wawancara. 

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui hal-hal spesifik yang 

memerlukan jawaban mendalam dari responden dalam hal ini adalah guru kelas 

B. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara digunakan untuk studi 

pendahuluan/analisis kebutuhan mengenai penerapan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru selama pembelajaran berlangsung.  

2) Observasi  

 Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan 

pengamatan semua aktifitas peserta didik secara langsung dan sistematis. 

Pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti dengan terlebih dahulu menetapkan tingkah laku yang akan diteliti, 

kemudian memikirkan prosedur sistematis untuk menetapkan, menggolongkan, 



dan mencatat tingkah laku itu baik dalam situasi yang wajar maupun buatan. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati kemampuan kerjasama anak sebelum 

dan sesudah diberikan treatment dengan tujuan mengetahui peningkatan 

kemampuan kerjasama anak sekaligus mengamati penerapan Project Based 

Learning. Observasi ini dilakukan oleh observer ketika proses pembelajaran 

menggunakan produk buku panduan, yakni berlangsung ketika project based 

learning ini diimplementasikan di dalam kelas. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pembelajaran secara detail dan jelas terhadap implementasi 

Project Based Learning terhadap kerjasama anak. 

3) Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan dan 

kepraktisan buku panduan oleh ahli materi, ahli media, dan respon guru. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi. Angket validasi 

untuk ahli materi dan ahli media digunakan untuk menguji kelayakan buku 

panduan. Selanjutnya angket validasi guru digunakan untuk memperoleh data 

dari tanggapan guru mengenai penggunaan buku panduan. Hasil dari angket 

respon guru digunakan untuk mengetahui kepraktisan buku panduan yang 

dikembangkan.  

4) Tes  

Teknik pengumpulann data tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian prestasi (Arikunto, 2014: 266). Pada penelitian ini, tes 

yang digunakan adalah tes objektif dengan bentuk tes benar dan salah. Soal 

dalam tes ini berupa pernyataan-pernyataan yang benar dan salah. Tes benar 



dan salah ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal guru menggunakan 

buku panduan dan pengetahuan setelah guru menerapkan buku panduan ini 

dalam kegiatan pembelajaran.  

5) Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi data hasil 

implementasi media, foto berkaitan dengan pelaksanaan implementasi buku 

panduan yang dikembangkan. 

Tabel 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Pengembangan Buku Panduan 

Data Teknik Tahap Tujuan Subjek 

Kualitatif  Wawancara  Studi 

Pendahuluan  

Permasalahan dan 

analisis kebutuhan 

Guru  

Dokumentasi  Uji Coba  Mengetahui pelaksanaan 

implementasi penerapan 

buku panduan 

Guru dan 

Anak  

Kuantitatif  Observasi  Uji Coba  Mengukur kerjasama 

anak 

Ahli materi 

dan Ahli 

Media  

Angket  Pengembangan 

Produk 

Mengetahui kelayakan 

buku panduan dan 

mengetahui tanggapan 

subjek terhadap buku 

panduan 

Ahli 

materi, 

Ahli Media 

dan Guru  

Tes  Total package 

testing  

Mengukur pemahaman 

guru terhadap penerapan 

buku panduan 

Guru 

 

 

 



b. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai bahan untuk menganalisis kebutuhan 

yang didapatkan dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang dibuat 

untuk menemukan permasalahan awal atau analisis kebutuhan yang harus 

diteliti. Wawancara ini ditujukan kepada guru kelas B yang menjadi subjek 

penelitian. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan peneliti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 6. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Studi Pendahuluan 

No. Aspek Nomor item 

1. Proses Pembelajaran 1,2,3,4,5 

2. Kebutuhan Meningkatkan Kerjasama 6,7,8,9 

3. Model Pembelajaran 10,11,12 

4. Harapan Mengenai Model 

Pembelajaran 

13 

 

2) Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kemampuan kerjasama 

anak sebelum dan sesudah menggunakan buku panduan.  

 

 

 



Tabel 7. Lembar Observasi Kerjasama 

No. Indikator Item/butir 

1.  Berkontribusi 

dalam kelompok 

Anak mengutarakan pendapat di dalam 

kelompok 

Anak ikut serta dalam setiap kegiatan 

Memberikan 

bantuan kepada 

teman untuk 

keberhasilan 

bersama 

Mengerjakan sesuai instruksi  

Anak menaati kesepakatan yang telah 

dibuat 

2. Memahami tujuan 

bersama  

Mengetahui apa yang harus dikerjakan 

secara bersama  

Anak berdiskusi membuat rencana 

kegiatan yang akan dilakukan 

Terlibat aktif dalam 

penyelesaian tugas 

kelompok  

Anak terlibat dalam kelompok  

Anak menyelesaikan tugas sampai selesai 

dengan tepat waktu 

3. Menjalin hubungan 

dengan teman  

Memberitahu teman dalam menyelesaikan 

masalah  

Saling bertanya dengan teman saat 

menyelesaikan tugas  

Saling memotivasi  Memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan tugas  

Mendorong teman untuk menyelesaikan 

tugas   

 

3) Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. 

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa angket tertutup merupakan angket yang 

disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya 

tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Angket tertutup pada 

penelitian pengembangan ini digunakan untuk memperoleh data dari ahli 



media, ahli materi dan guru sebagai bahan mengevaluasi produk pembelajaran 

yang dikembangkan. 

a) Angket Tim Ahli  

Angket evaluasi produk untuk ahli media dan ahli materi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah buku panduan yang dibuat layak untuk dilakukan 

penelitian. Validasi dilakukan oleh dua ahli dan dilakukan berulang-ulang 

hingga semua indikator disetujui. Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Materi 

No. Aspek yang dinilai Nomor Item 

1. Kelayakan Isi  1,2,3,4,5,6 

2. Kebahasaan   7,8,9,10,11 

3. Penyajian  12,13,14, 

 

Tabel 9. Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Media 

No. Aspek yang dinilai Nomor Item 

1. Grafika   1,2,3,4,5 

2. Struktur Buku  6,7,8 

3. Bahasa  9,10 

4. Ilustrasi  11,12 

5. Warna  13,14 

6. Huruf  15,16,17 

7. Layout 18,19,20 

b). Angket Respon guru/Praktisi 

Angket respon guru digunakan untuk memperoleh data mengenai 

respon guru terhadap pengoperasian atau penggunaan produk. Hasil penilaian 

angket respon guru akan menunjukkan kepraktisan produk yang digunakan. 

Adapun aspek penilaian yang digunakan dalam angket respon guru disajikan 

dalam tabel berikut: 



Tabel 10. Kisi-Kisi Angket Respon Guru/Praktisi 

No. Aspek yang dinilai Nomor Item 

1. Kelayakan Isi  1,2,3,4,5,6 

2. Penyajian  7,8,9 

3. Kualitas Teknis 10,11,12,13,14,15,16,17 

4) Tes  

Pengumpulan data menggunakan tes ini dugunakan untuk mengetahui 

pemahaman guru mengenai penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning sebelum dan sesudah menggunakan buku panduan. 

Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen Tes Pemahaman Guru 

No. Pernyataan B S 

1. Project Based Learning perlu diterapkan di kelas   

2. Pembelajaran Project Based Learning dapat dilaksanakan terintetegrasi 

dengan tema di TK 

  

3. Langkah-langkah model project based learning dilakukan secara 

mandiri  

  

4. Peran aktif anak merupakan usaha yang diperlukan dalam 

menyelesaikan proyek  

  

5. ketergantungan positif terbentuk ketika anggota kelompok merasa 
bahwa mereka terhubung satu sama lain 

  

6. anak menyadari bahwa upaya setiap orang tidak hanya 
menguntungkan dirinya sendiri 

  

7. bertanggung jawab setiap kegiatan merupakan upaya untuk 
berkontribusi dalam kelompok  

  

8. Anak dapat dilatih hubungan interpersonalnya melalui membantu, 
mendukung, mendorong, dan memuji upaya satu sama lain  

  

9. Kerjasama penting diajarkan kepada anak karena akan berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial  

  

10. Kerjasama anak perlu dilatih melalui beragam kegiatan saat bermain   

11. Umpan balik diperlukan setiap akhir kegiatan pembelajaran   

12. Materi yang diajarkan lebih terperinci   

13. Guru berperan penting dalam berjalannya setiap proyek kegiatan   

14. Diskusi merupakan strategi verbal agar anak mau bergabung dalam 

kontribusi kelompok 

  

15. Pemberian reward diberikan ketika anak sudah dapat menujukkan sikap 

kerjasama antar temannya 

  

Keterangan:  

B = Betul  

S = Salah  



4. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan teknik analisis yang menentukan suatu penelitian, 

karena analisis ini berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengetahui kelayakan. 

Sedangkan teknik analisis kuantitatif untuk mengetahui efektivitas model Project 

Based Learning terhadap kerjasama anak. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

a. Analisis Kelayakan Buku Panduan  

Penilaian kelayakan buku panduan yang digunakan peneliti mengacu pada 

Djemari (2008: 123) bahwa analisis data dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1) Data kuantitatif didapat dari hasil instrumen yang telah diisi oleh ahli/praktisi 

dengan memakai skor pada instrumen menjadi bentuk data kualitatif dengan 

pedoman pada tabel berikut ini:  

Tabel 12. Pedoman Skala Penilaian Instrumen 

Data Kuantitatif Penilaian 

Sangat Layak 4 

Layak 3 

Kurang Layak 2 

Tidak Layak 1 

 

2) Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif dengan kriteria penilaian 

sebagai berikut:  



Tabel 13. Kriteria Penilaian Instrumen Validasi 

Nilai Interval Skor Kategori 

A  𝑀𝑖  + 1,5 SDi  ≤ �̅�  ≤ 𝑀𝑖 + 3,0 SDi Sangat Baik 

B  𝑀𝑖  + 0. SDi ≤ �̅�  ≤ 𝑀𝑖 + 1,5 SDi Baik 

C  𝑀𝑖 – 1,5 SDi  ≤ �̅� ≤ 𝑀𝑖 + 0. SDi Cukup 

D Mi  - 3,0 SDi  ≤ �̅� ≤ 𝑀𝑖 – 1,5 SDi Kurang 

 

b. Analisis Keefektifan Buku Panduan  

 Analisa data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul 

dari angket. Data kuantitatif diperoleh pada tahap validasi desain dan uji coba 

produk. Nilai yang diperoleh pada setiap tahap tersebut di dapat dengan 

menggunakan angket data dari analisis validitas ahli (ahli media dan ahli materi) 

dan angket data respon guru terhadap penggunaan produk, dan peningkatan hasil 

dari pretest dan posttest. Dalam pengolahan data angket terlebih dahulu dilakukan 

uji prasyarat sebagai berikut:  

1) Uji Prasyarat  

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk memutuskan apakah sampel berasal dari 

populasi dengan distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS 

Versi 22 For Windows. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai p > 

0,05 maka H𝑜 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal. Adapun hipotesis dalam uji ini sebagai berikut:  

H𝑜 = Data berdistribusi normal 

Ha = Data penelitian tidak berdistribusi normal. 



2) Uji Hipotesis  

a) Wilcoxon Signed Rank Test (Uji Pemahaman Guru) 

Uji pemahaman guru dilakukan untuk mengetahui pemahaman guru 

dalam menggunakan buku panduan. Uji pemahaman guru dilakukan dengan 

menggunakan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Uji tes ini 

digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan dua data berpasangan apakah 

ada perbedaan skor pretest dan posttest. Data dikatakan signifikan atau terdapat 

perbedaan dari sebelum dan sesudah guru menggunakan buku panduan jika 

nilai p < 0,05.  Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 

hipotesis pada uji Wilcoxon sign rank test sebagai berikut:  

Jika probabilitas α < 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat perbedaan 

pemahaman guru antara sebelum dan sesudah menggunakan buku panduan. 

Jika probabilitas α > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan 

pemahaman guru antara sebelum dan sesudah menggunakan buku panduan. 

b) Paired Sample T-Test (Uji Efektivitas Kerjasama Anak)  

 Uji efektivitas kerjasama anak ditinjau dari peningkatan skor dengan 

cara menghitung selisih skor pre-test dan post-test. Data dianalisis dengan 

analisis paired sample t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

kerjasama pada anak sebelum dan sesudah guru menggunakan buku panduan. 

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji ini 

adalah sebagai berikut: 

Jika t hitung > t tabel dan probabilitas α < 0,05, maka Ho ditolak. 

Jika t hitung < t tabel dan probabilitas α > 0,05, maka Ho diterima.  


