
 

 

 

 

 

 

III.  METODE   PENGEMBANGAN 

3.1.   Pendekatan dan Prosedur Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development. Pengembangan yang dilakukan adalah mengembangkan media 

pembelajaran berupa media gambar realita.  Pengembangan media gambar realita 

dimaksudkan untuk mengembangkan media gambar untuk pembelajaran IPS kelas 

V SD, dan mengetahui efektifitas penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. 

Efektifitas penggunaan media pembelajaran tersebut dilihat dari tanggapan pihak-

pihak yang dijadikan nara sumber, berkaitan dengan pengembangan media 

gambar realita. Tahapan pengembangan media pembelajaran dilaksanakan 

menurut prosedur penelitian dan pengembangan model Borg & Gall. 

Tahapan penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall (Pargito, 2009: 50) 

terdiri dari 10 langkah, yaitu:  1) research and information collecting includes 

(penelitian dan pengumpulan informasi); 2) planning (perencanaan), 3) develop 

premilinary form of product (pengembangan produk pendahuluan); 4) premilinary 

field testing (uji coba pendahuluan); 5) main product revision (revisi terhadap 

produk utama); 6) main field testing (uji coba utama); 7) operational product 

revision (revisi produk operasional); 8) operational field testing (uji coba 

operasional); 9)  final product revision (revisi produk akhir); dan 10) 
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dissemination and implementation (desiminasi dan distribusi). Prosedur penelitian 

dan pengembangan tersebut kemudian direvisi kembali, dan disederhanakan 

menjadi lima langkah utama, yaitu; 1) melakukan analisis produk yang 

dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) validasi ahli dan revisi, 4) 

ujicoba lapangan skala kecil dan revisi produk, dan 5) uji coba lapangan skala 

besar dan produk akhir. 

Langkah pertama, merupakan kegiatan analisis produk yang dikembangkan 

meliputi assesmen kebutuhan, reviu literatur, studi penelitian pada lingkup kecil 

dan persiapan laporan pada perkembangan terkini. Assesment kebutuhan 

dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara dan observasi untuk 

menjaring informasi tentang indikasi kebutuhan media pembelajaran untuk 

pembelajaran IPS.  

Pada langkah kedua, mengembangkan produk awal merupakan kegiatan 

perencanaan dan pengembangan produk awal.  Sedangkan pengembangan produk 

awal merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan perencanaan 

sebelumnya. Model pengembangan produk awal yang digunakan adalah desain 

instruksional pembelajaran model systematic design Dick & Carey. Model 

pengembangan yang dipilih adalah model pengembangan prosedural. Menurut 

Pargito (2009: 42) model prosedural adalah  model yang bersifat deskriptif, 

menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Bagan atau model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model 

pengembangan pembelajaran Dick & Carey. 
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Pertimbangan pemilihan model Dick and Carey menurut Reigeluth (1983) dalam 

Pargito (2009: 60) yang merekomendasikan yaitu; 1) dapat digunakan untuk 

merancang bahan pembelajaran baik untuk keperluan belajar klasikal maupun 

secara individual, 2) bersifat preskriptif yang berorientasi pada tujuan, variabel 

kondisi dan hasil digunakan untuk menetapkan metode pembelajaran yang 

optimal, dan 3) dapat digunakan untuk mengembangkan paket pembelajaran 

dalam ranah keterampilan, sikap,  keterampilan psikomotor dan informasi verbal, 

dan 4) dapat memecahkan masalah pembelajaran, karena model Dick & Carey 

telah direkomendasikan agar perancang dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

perancang, pelaksana, dan penilaian kegiatan pembelajaran. 

Langkah ketiga, validasi ahli dan revisi  yang merupakan uji coba pendahuluan 

terhadap hasil pengembangan produk awal.  Pada tahap ini dilakukan review atau 

uji coba yang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran, 

komentar terhadap produk yang dikembangkan untuk selanjutnya dilakukan revisi 

untuk penyempurnaan kualitas produk. Validasi dilaksanakan oleh ahli materi 

pembelajaran dan ahli media pembelajaran untuk mendapatkan masukan dan 

tanggapan terhadap produk pengembangan awal sehingga berdasarkan masukan 

dan tanggapan produk dapat direvisi. 

Langkah keempat, uji coba lapangan skala kecil dan revisi produk merupakan 

tahap uji coba lebih luas terhadap produk pengembangan setelah diperbaiki 

berdasarkan masukan dan tanggapan dari ahli media pembelajaran dan ahli materi 

pembelajaran. uji coba dilakukan untuk memperoleh tanggapan dari peserta didik 
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mengenai produk pengembangan, dan melaksanakan revisi terhadap produk 

pengembangan tersebut. 

Langkah kelima, ujicoba lapangan skala besar dan produk akhir merupakan 

tahap uji coba lapangan terhadap produk pengembangan hasil revisi pada ujicoba 

lapangan skala kecil. Uji coba lapangan skala besar dilaksanakan dengan 

melibatkan peserta didik pada satu kelas untuk mendapatkan tanggapan dan 

masukan terhadap produk pengembangan. Data kuantitatif dikumpulkan  berupa 

nilai post test pembelajaran dengan produk pengembangan dan tanggapan 

(respon) terhadap produk pengembangan. Hasilnya dievaluasi sesuai dengan 

tujuan, selanjutnya nilai post test tersebut dikorelasikan dengan tanggapan siswa 

terhadap produk pengembangan, yaitu digunakan uji asosiatif (hubungan) dengan 

teknik koefisien kontingensi. Berdasarkan hasil uji asosiatif tersebut, berbagai 

kelemahan dan kesalahan terhadap produk pengembangan, maka dilakukan 

perbaikan sehingga diperoleh produk pengembangan akhir yang siap digunakan 

dan disebarluaskan.  

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Jatimulyo, Waktu 

penelitian sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. Untuk perincian waktu penelitian 

pengembangan media gambar  realita seperti digambarkan pada tabel 3.2 berikut 

ini. 



 

 

   63 

 

 

 

Tabel 3.2 Perencanaan Waktu Penelitian 

 

No Uraian Juni 2013 Juli 2013 Agustus 2013 September 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Proposal                 

2 Analisis Produk 

yang 

Dikembangkan 

                

3 Perencanaan                   

4 Pengembangan 

produk 

                

5 Uji coba                 

6 Penyusunan 

Laporan Akhir 

                

Sumber: Kalender Pendidikan Sekolah Tahun 2013 

3.3  Prosedur Pengembangan  

Prosedur penelitian pengembangan merupakan pemaparan prosedur yang 

ditempuh dalam mengembangkan produk. Prosedur tersebut merupakan 

pemaparan dari sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan, 

serta menjelaskan secara analistis fungsi komponen pengembangan produk, dan 

menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem penelitian, (Pargito, 2009: 

49). 

Prosedur penelitian pengembangan ini menurut Borg & Gall hasil revisi yang 

disederhanakan menjadi lima langkah utama, antara lain; analisis produk yang 

dikembangkan, pengembangan produk dan revisi, validasi ahli dan revisi, uji coba 

lapangan skala kecil dan revisi produk, dan uji coba lapangan skala besar dan 
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revisi produk akhir, melalui langkah-langkah yang ditunjukkan pada gambar 5 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur Pengembangan Model Borg & Gall dan Dimodifikasi dengan 

Model Pengembangan Dick & Carey. 
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3.3.1 Tahap Analisis Produk yang Dikembangkan (Tahap I) 

Tahapan ini merupakan penelitian dan pengumpulan informasi yang dilakukan 

dengan need assessment (analisis kebutuhan) sebagai penelitian pendahuluan. 

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi, dan 

wawancara dengan guru untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan 

dengan masalah pembelajaran IPS di kelas V SD, yaitu terkait dengan 

pemanfaatan media pembelajaran, apakah telah tersedia dan mendukung proses 

pembelajaran. Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

IPS mampu menarik minat peserta didik, bagaimana media pembelajaran tersebut 

mampu memperjelas konsep-konsep pembelajaran pembelajaran IPS yang abstrak. 

Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk merumuskan desain model awal 

media gambar realita dalam pembelajaran IPS. 

Untuk melaksanakan kegiatan analisis produk yang dikembangkan ini sebagai 

instrumen utama adalah peneliti sendiri. Sedangkan untuk melengkapi data, 

peneliti juga menggunakan sejumlah metode yaitu wawancara dan  pengamatan 

berpartisipasi. Untuk menggunakan metode tersebut, peneliti menggunakan 

berbagai alat bantu penelitian yang meliputi: wawancara, pedoman observasi, dan 

daftar pertanyaan. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa dan guru tentang 

pembelajaran IPS dan media pembelajaran yang digunakan dalam interaksi 

pembelajaran IPS. Di samping itu, wawancara juga digunakan untuk menggali 

sejauhmana kesulitan dalam memahami konsep-konsep pembelajaran IPS. 
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Pengamatan berpartisipasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal 

penting terkait dengan pembelajaran IPS. Tujuan pengamatan adalah memahami 

perilaku siswa dan guru dalam proses pembelajaran terutama penggunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran IPS.    

3.3.2 Tahap Pengembangan Produk (Tahap II) 

Langkah prosedural dalam mengembangkan media gambar realita, Seperti 

ditunjukkan pada gambar 5 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Prosedural Pengembangan Media Gambar Realita 

Langkah prosedural dalam mengembangkan suatu model pembelajaran biasanya 

digambarkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir, sebagai suatu 

komponen sistem pembelajaran (Dick & Carey dalam Setyosari, 2012: 227). 

Berdasar gambar 2, dapatlah dijelaskan bahwa prosedural pengembangan 

dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini. 
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a. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran (Identify Instructional Goals Analisys) 

Langkah awal pada tahap ini adalah menentukan apa yang diinginkan peserta 

didik agar mereka dapat melakukannya ketika telah menyelesaikan proses  

pembelajaran.  Need assessment (analisis kebutuhan) akan menentukan apa yang 

akan diinginkan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Analisis kebutuhan 

dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa orang guru, dan 

peserta didik kelas V Sekolah Dasar.   

Untuk mendapatkan gambaran tujuan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran IPS, dilakukan dengan mengkaji Kurikulum SDN 

2 Jatimulyo Lampung Selatan. Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

diharapkan dicapai siswa setelah proses pembelajaran berakhir. Berdasarkan 

tujuan-tujuan tersebut kemudian dilakukan analisis pembelajaran. 

b.   Melakukan analisis pembelajaran (Conduct Goals Analisys) 

Tujuan analisis pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi kompetensi atau 

keterampilan yang harus dipelajari.  Analisis ini akan menghasilkan diagram 

tentang kompetensi-kompetensi/keterampilan/konsep yang menunjukkan 

keterkaitan antara kompetensi/keterampilan/konsep tersebut. Analisis dilakukan 

dengan cara; (1) mengklasifikasi rumusan tujuan menurut jenis ranah belajar 

(keterampilan psikomotor, keterampilan intelektual, informasi verbal, sikap), dan 



 

 

   68 

 

 

 

(2) mengenali teknik analisis pembelajaran yang cocok untuk memeriksa secara 

tepat perbuatan belajar yang sebaiknya dilakukan. Sesuai dengan karakteristik 

pelajaran IPS yang menjadi objek penelitian, pencapaian tujuan difokuskan pada 

pencapaian ranah kognitif. 

c.  Menganalisis karakteristik peserta didik (Identify Entry Behaviours) 

Proses menganalisis karakteristik peserta didik merupakan pemahaman terhadap 

keterampilan spesifik, pengetahuan awal, gaya belajar, dan sikap siswa untuk siap 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. 

Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa dapat membantu dalam 

memilih dan menentukan bahan/materi pembelajaran yang akan digunakan. 

d.  Merumuskan tujuan khusus pembelajaran (Write Performance Objektives) 

Berdasarkan analisis pembelajaran dan pernyataan tentang tingkah laku awal 

siswa, selanjutnya akan dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus 

dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Perumusan tujuan khusus 

pembelajaran/indikator pencapaian kompetensi (IPK) merupakan rumusan 

mengenai kemampuan atau perilaku peserta didik setelah mengikuti suatu 

program pembelajaran tertentu.  Kemampuan dan perilaku tersebut dirumuskan 

secara spesifik dan dapat dioperasionalkan sehingga dapat diamati dan diukur 

ketercapaiannya dengan menggunakan tes atau alat ukur lainnya.  Perumusan 

indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan 

kisi-kisi tes pembelajaran. 
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e. Mengembangkan butir tes (Develop Creterian-Referenced Tests) 

Berdasarkan tujuan pembelajaran khusus/indikator pencapaian kompetensi yang 

telah dirumuskan, selanjutnya adalah mengembangkan instrumen penilaian untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.  Hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengembangkan instrumen penilaian adalah instrumen harus dapat 

mengukur performa siswa.  Tes acuan patokan disusun secara langsung untuk 

mengukur tingkah laku yang digambarkan dalam tujuan.  

f.  Mengembangkan strategi pembelajaran (Develop Instructional Strategy) 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, dapat ditentukan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran.  Dick dan Carey 

mengelompokkan kegiatan itu dalam lima komponen yaitu: (1) aktivitas pra 

pembelajaran, (2) penyajian materi atau isi, (3) partisipasi pebelajar, (4) penilaian, 

dan (5) aktivitas lanjutan (Dick and Carey, 2001: 189). 

Aktivitas pra pembelajaran dilakukan dengan memotivasi siswa, 

menginformasikan tujuan pembelajaran dan keterampilan prasyarat pada siswa. 

Selanjutnya dilakukan penyajian materi.  Kegiatan ini bukan hanya untuk 

menjelaskan konsep-konsep baru saja, tetapi juga menjelaskan hubungan antar 

konsep dan memberikan contoh tiap-tiap konsep.  Salah satu komponen yang 

paling kuat dalam proses pembelajaran adalah latihan dengan umpan balik. 

Sedangkan untuk kegiatan lanjutan, meninjau kembali strategi secara keseluruhan 

untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. 
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g.  Mengembangkan dan Memilih Bahan Ajar (Develop and Select Instructional 

Materials) 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, maka pengembangan bahan 

ajar yang akan dikembangkan adalah materi kenampakan alam dan buatan serta 

pembagian waktu di Indonesia, pada mata pelajaran IPS kelas V SD. 

Pengembangan dan pemilihan bahan ajar, dimaksudkan untuk menentukan media 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep materi pembelajaran. Karena materi 

pembelajaran tersebut terdiri dari 3 konsep pembelajaran, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa perlunya media pembelajaran yang sesuai untuk 

menjelaskan konsep tersebut, terutama karena ketiga konsep tersebut bersifat 

abstrak. Untuk itu, dikembangkanlah media yang sesuai untuk konsep 

pembelajaran tersebut, yaitu perancangan media gambar realita untuk 

mempermudah penyampaian ketiga konsep pembelajaran yaitu; konsep 

kenampakan alam, konsep kenampakan buatan, dan konsep pembagian waktu di 

Indonesia. Kegiatan pengembangan  diawali dengan mengumpulkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang akan diajarkan, agar menjadi 

konkret sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik Kemudian dilakukan 

penyusunan gambar-gambar tersebut semenarik mungkin, dan melakukan proses 

pencetakan sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.     

h.  Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif  (Design  and Conduct 

Formative Evaluation) 

Kegiatan merancang (design) merupakan kegiatan pengembangan prototipe media 

pembelajaran yaitu media gambar realita. Sedangkan pengembangan terhadap 



 

 

   71 

 

 

 

evaluasi formatif dimaksudkan untuk melaksanakan uji coba terhadap prototipe 

media gambar tersebut, sehingga menjadi produk yang layak untuk digunakan. 

Evaluasi formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsungdengan 

maksud untuk mendukung efektifitas penggunaan media hasil pengembangan. 

i.   Melakukan revisi terhadap bahan pembelajaran (Revise Instructional)  

Langkah akhir dari proses desain pengembangan pembelajaran adalah melakukan 

revisi terhadap bahan ajar/materi pembelajaran agar sinkron dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif 

dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan desain 

pembelajaran dengan media gambar realita.  

3.3.3 Tahap Validasi Ahli dan Revisi (Tahap III) 

Sebelum dilakukan berbagai ujicoba terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan, terlebih dahulu dibuat suatu rancangan awal media gambar realita 

tersebut. Rancangan awal masih berupa suatu model media yang dicetak/dibuat 

dengan ukuran bukan sebenarnya. Dalam rancangan ini, media gambar realita 

dicetak pada kertas HVS dengan ukuran kertas A4. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran awal mengenai rancangan produk media, sebelum 

dilakukan pencetakan pada ukuran rancangan sebenarnya. Setelah rancangan awal 

tersebut disetujui oleh pembimbing akademik, maka dapat dipergunakan dalam 

kegiatan ujicoba selanjutnya yaitu validasi ahli. Rancangan awal media gambar 

realita terdiri atas tiga poster gambar, yaitu poster kenampakan alam, poster 
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kenampakan buatan, dan poster pembagian waktu di Indonesia (rancangan media 

terlampir). 

Validasi Desain (Uji validasi Ahli), yang dilakukan untuk menggali komentar dan 

saran, baik secara tertulis maupun lisan, dilakukan melalui diskusi dan 

menyerahkan rancangan produk awal media pembelajaran untuk ditinjau dengan 

acuan instrument evaluasi ahli media dan ahli materi pembelajaran. Review 

dilakukan oleh dua orang ahli, yang pertama adalah ahli media pembelajaran yaitu 

melakukan penilaian terhadap kualitas produk ditinjau dari aspek tampilan, 

keterpaduan isi materi dan komunikasi visual. Ahli kedua adalah ahli materi 

pembelajaran yang melakukan penilaian terhadap kualitas produk dipandang dari 

aspek pembelajaran dan isi materi. 

Hasil review dari kedua ahli yang berupa informasi kelayakan mengenai produk 

pengembangan, dan saran-saran pengembangan dijadikan sebagai bahan 

memperbaiki produk media gambar hasil pengembangan.  

3.3.4 Tahap Ujicoba Lapangan Skala Kecil dan Revisi Produk (Tahap IV) 

Uji coba kelompok kecil, dilaksanakan setelah rancangan media pembelajaran 

selesai direvisi pada tahap validasi ahli. Uji coba lapangan skala kecil (Small 

group) dilakukan untuk mengetahui apakah media ini layak digunakan dan untuk 

mengetahui respon audiens dalam skala kecil terhadap media yang dikembangkan. 

Setelah melalui revisi dari ahli media dan ahli pembelajaran, media pembelajaran 

diuji cobakan kembali dengan menggunakan sekelompok kecil berjumlah 
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sembilan orang yang terdiri dari tiga orang dengan prestasi di atas rata-rata, tiga 

orang dengan prestasi rata-rata, dan tiga orang dengan prestasi di bawah rata-rata.  

Hasil dari uji coba skala kecil akan dijadikan landasan untuk merevisi produk 

media pembelajaran sebelum uji coba lapangan dalam skala lebih luas. 

3.3.5  Tahap Ujicoba Lapangan Skala Besar dan Revisi Produk Akhir 

(Tahap V) 

Uji Coba Lapangan skala besar ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas, 

efisiensi dan kelayakan penggunaan media hasil pengembangan pada kondisi di 

kelas.  Uji coba lapangan diberlakukan pada satu kelas, tidak termasuk siswa yang 

telah dikenakan uji coba lapangan skala kecil.  Uji coba lapangan skala luas 

dilakukan dengan model korelasi, yaitu mencari korelasi respon peserta didik 

terhadap media terhadap prestasi belajar pada materi pembelajaran dengan 

menggunakan media pengembangan. 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan skala besar, media pembelajaran hasil 

pengembangan bila diperlukan dilakukan revisi kembali sebelum disebarluaskan 

dan dipergunakan.    

3.4  Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 2 Jatimulyo 

kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 64 orang. 
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b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang menjadi subjek 

dalam ujicoba yaitu dengan rincian sebagai berikut; 

1) sampel uji coba perorangan 3 orang siswa kelas VB SDN 2 Jatimulyo. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan memilih tiga orang yang terdiri dari 

masing-masing seorang siswa dengan prestasi di atas rata-rata, sedang, dan 

prestasi di bawah rata-rata; 

2) sampel uji coba lapangan skala kecil 9 orang siswa kelas VB SDN 2 

Jatimulyo. Pemilihan sampel dilakukan dengan memilih sembilan orang yang 

terdiri dari tiga orang dengan prestasi di atas rata-rata, tiga orang dengan 

prestasi rata-rata, dan tiga orang dengan prestasi di bawah rata-rata;  

3) sampel uji coba lapangan skala besar sebanyak 32 orang siswa kelas VA SDN 

2 Jatimulyo. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan memilih satu kelas, 

tidak termasuk kelas dimana siswa yang telah dipilih sampel dalam uji coba 

perorangan dan uji coba kelompok kecil.  

3.5  Langkah-langkah Penyajian Media Gambar Realita 

Banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.  

Salah  satu yang menjadi  pertimbangan dalam penggunaan  strategi belajar adalah  

sasaran kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, sehingga aktivitas peserta 

didik dalam  proses pembelajaran benar-benar efektif dalam mencapai  

kompetensi peserta didik. Salah satunya adalah dalam strategi pembelajaran 

menggunakan media gambar realita, langkah-langkah yang dilakukan melalui 
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strategi pembelajaran inkuri terbimbing. Kegiatan pembelajaran inkuiri 

terbimbing digunakan karena media gambar realita hasil pengembangan 

dipergunakan pada siswa kelas V SD, dimana tingkat perkembangan kognitif 

siswa masih pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa belum 

berpengalaman dalam pembelajaran inkuiri dan masih dalam proses belajar ilmiah.  

Seperti diketahui, bahwa untuk  mengoptimalkan pembelajaran  perlu dukungan  

oleh penggunaan media pembelajaran. Karena salah satu keunggulan  media 

pembelajaran  adalah dapat  mengurangi verbalisme siswa terhadap informasi 

yang  diberikan oleh guru. Oleh karena itu media gambar realita dapat dijadikan 

media atau sumber belajar siswa, karena terdiri dari berbagai objek nyata yang 

dijadikan media atau sumber belajar bagi peserta didik, apalagi pembelajaran yang 

dianggap efektif adalah suatu pembelajaran yang berbasis kontekstual. Artinya 

semua objek yang ada dilingkungan peserta didik yang dianggap sesuai dengan 

karakteristik materi dan tujuan pembelajaran dapat digunakan pendidik menjadi 

media maupun sumber belajar peserta didik. Dalam hal ini, buku tetap dijadikan 

sebagai sumber belajar yang selalu ada  untuk dimanfaatkan dan dibaca dalam  

menambah  wawasan  peserta didik tentang bahan pelajaran yang dipelajari. 

Sesuai dengan metode pembelajaran inkuiri, maka cara penyajian media gambar 

realita dipergunakan dengan langkah-langkah penyajian  berikut ini.  

Pertama, orientasi. Pada tahap ini guru melakukan langkah untuk membina 

suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap 

orientasi ini adalah; 1) menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang 
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diharapkan dapat dicapai oleh siswa; 2) menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan 

langkah-langkah inkuiri serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah 

merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan; dan 3) 

menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar siswa. Kegiatan orientasi dilaksanakan pada 

kegiatan pendahuluan pembelajaran.  

Kedua, merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa siswa pada suatu 

persoalan yang harus dipecahkan. Dalam hal ini, pada media gambar realita 

disajikan sebagai sebuah permasalahan, yaitu melalui pemberian teks berisi 

pertanyaan pada media gambar, dan siswa diminta memecahkannya. 

Permasalahan yang disajikan tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk 

mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban merupakan inti dari 

pembelajaran inkuiri, melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman 

yang sangat berharga, terutama dalam mengembangkan mental melalui proses 

berpikir. 

Ketiga,  merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang dikaji, dan perlu diuji kebenarannya. Dalam hal ini adalah 

memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan pada media gambar realita 

yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau 

dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawabannya.  
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Keempat, mengumpulkan data. Merupakan aktifitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Siswa diminta untuk 

mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan 

dalam hipotesis.  

Kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan 

berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, peranan guru adalah menunjukkan pada 

siswa data mana yang relevan.  

3.6  Subjek dan Data Ujicoba Produk 

3.6.1 Subyek Uji Coba Produk 

Subyek uji coba adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Jatimulyo, yang terdiri 

dari 2 kelas dengan usia siswa yang mengikuti uji coba berkisar antara 10 

sampai 12 tahun. Validator penelitian terdiri dari satu orang ahli materi dan 

satu orang ahli media. Ahli materi menilai aspek isi dan pembelajaran yaitu 
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dilakukan oleh Dr. Hi. Pargito, M.Pd., beliau sebagai  Ketua Program Studi 

Magister Pendidikan Jurusan IPS dan sekaligus Dosen pada FKIP Universitas 

Lampung, sedangkan ahli media menilai aspek tampilan media gambar  

realita, yaitu Dr. Pujiati, M.Pd., beliau adalah salah satu dosen pada program 

studi Magister Pendidikan IPS di  FKIP Universitas Lampung. 

3.6.2 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan berupa data nominal sebagai data pokok dan data 

kualitatif berupa saran dan masukan dari responden sebagai data tambahan. 

Data tersebut memberi gambaran mengenai kualitas produk yang 

dikembangkan sebagai berikut; 

a. data dari ahli materi: berupa kualitas produk ditinjau dari aspek 

pembelajaran dan isi materi; 

b.  data dari ahli media: berupa kualitas produk ditinjau dari aspek tampilan, 

keterpaduan isi materi dan komunikasi visual; 

c.  data dari siswa; digunakan untuk menganalisa respon siswa terhadap aspek 

tampilan, materi dan kemanfaatan media hasil pengembangan. Dan soal 

tes yang digunakan untuk mengetahui dampak penggunaan media gambar 

dalam pembelajaran melalui pencapaian prestasi belajar siswa. 
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3.7  Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan untuk memperoleh data 

menjawab dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan 

penelitian. Instrument pengumpulan data yang digunakan meliputi: kuisioner, 

wawancara, observasi, soal tes, dan dokumentasi. 

a.  Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa 

diharapkan responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos atau internet (Sugiyono, 2012: 199). 

Penggunaan kuisioner dilakukan untuk mengumpulkan data pada tahap validasi 

desain untuk mengetahui pendapat/ saran dari ahli media dan ahli pembelajaran 

tentang rancangan produk awal media yang dikembangkan. Selain itu kuisioner 

juga digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap rancangan media pada 

tahap uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 
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b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data pada kegiatan identifikasi potensi dan masalah. Wawancara dilakukan 

terhadap guru pengampu mata pelajaran IPS bertujuan untuk menggali informasi 

tentang hasil kegiatan pembelajaran, terutama mengenai aktifitas dan motivasi 

belajar peserta didik. Sedangkan wawancara terhadap siswa kelas V bertujuan 

untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan siswa dalam pembelajaran IPS. 

c. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui berbagai hal yang diperlukan 

dalam kegiatan pengembangan media. Teknik observasi berperanserta 

(participant observation) dipilih karena peneliti ikut terlibat dalam kegiatan 

subjek yang diamati.  Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. (Sugiyono, 

2012: 204). Kegiatan observasi untuk mengumpulkan data dilaksanakan dalam 

kegiatan pendahuluan, dan datanya dipergunakan untuk analisis kebutuhan.  

d. Soal tes 

Soal tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah 

menggunakan produk yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data 

dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 
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realita hasil revisi (uji coba kelompok kecil) dan dilaksanakan pada uji coba 

lapangan.  

e. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono, (2012:329-330) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Fungsi dokumentasi dari penelitian ini adalah untuk 

memperkuat hasil pengumpulan data dengan teknik lainnya, agar lebih kredibel 

dan dapat dipercaya. Dokumentasi dilakukan pada kegiatan pengembangan, 

terutama saat kegiatan evaluasi formatif dilaksanakan terhadap media gambar, 

baik saat uji coba kelompok kecil maupun ujicoba lapangan. 

 

3.8  Instrumen Pengumpulan Data 

 

Menurut Arikunto, (2002: 142) prosedur yang ditempuh dalam pengadaan 

instrumen adalah berikut ini; 

a. perencanaan, meliputi perumusan tujuan penelitian, menentukan variabel 

meliputi pembuatan tabel spesifikasi; 

b.  penulisan butir soal, atau item kuesioner, penyusunan skala; 

c.  penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan, 

surat pengantar, kunci jawaban, dan lain-lain yang perlu; 
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d. evaluasi instrumen, yaitu dilakukan oleh dosen pembimbing penelitian atau 

dosen ahli evaluasi instrumen yang ditunjuk oleh dosen pembimbing; 

e. analisis hasil, analisis item, analisis pola jawaban dan analisis peninjauan saran-

saran; 

f. mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dengan 

mendasarkan diri pada data sewaktu di evaluasi. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan soal tes (hanya 

diberikan kepada siswa) untuk memperoleh data. Dari Instrumen berupa kuesioner 

yang disusun meliputi tiga jenis sesuai peran dan posisi responden dalam 

penelitian pengembangan ini, kuesioner tersebut meliputi; 

a.  kuisioner untuk ahli materi (review ketepatan isi/materi media); 

b.  kuisioner untuk ahli media (review keefektifan rancangan media); 

c.  kuisioner respon siswa (kemenarikan tampilan produk); 

d.  soal tes untuk siswa (keefektifan media pembelajaran). 

3.9   Uji Kelayakan Instrumen 

a.  Kuesioner Validasi Ahli 

Instrumen validasi ahli dalam penelitian ini memiliki validitas isi (content 

validity) yang didasarkan pada 2 hal yaitu, didasarkan pada kisi-kisi yang disusun 

dan didasarkan pada pendapat ahli (expert judgment). 
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Untuk mendapatkan kelayakan instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, dilakukan langkah langkah  berikut ini. 

1.  Menyusun kisi-kisi instrument. 

2.  Mengkonsultasikan kisi-kisi instrumen kepada ahli materi dan ahli media. 

3.  Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrument. 

4.  Mengkonsultasikan instrumen kepada, ahli materi, dan ahli media. 

Kisi-kisi kuesioner yang akan digunakan dalam pengambilan data pada tabel 3.9  

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Kuesioner Untuk Ahli Materi 

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2013 

 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Jumlah 

1 Format Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

1 

Kelengkapan media pembelajaran 1 

Kualitas media pembelajaran 1 

2 

 

 

Isi Materi 

 

 

 

Penyajian materi sesuai dengan tujuan 

yang dirumuskan 

1 

Relevansi tujuan pembelajaran 1 

 

Materi sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa 

1 

Ketepatan gambar yang digunakan untuk 

kejelasan materi 

1 

Kesesuaian media dengan kebenaran 

materi 

1 

Kedalaman materi yang disajikan 1 

3 Bahasa Kebakuan penggunaan bahasa yang 

digunakan dalam media gambar 

1 

Keefektifan kalimat yang digunakan 1 

Kelengkapan kalimat/informasi 1 

Jumlah 12 
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Tabel 3.10. Kisi-Kisi Kuesioner Untuk Ahli Media 

No Aspek Penilaian Indikator Jumlah 

1 Tampilan Media Teks pada gambar dapat terbaca 1 

Tata letaknya (lay out)  proposional  1 

Keseuaian pemilihan latar belakang  1 

Kesesuaian Proporsi Warna 1 

Kesesuaian pemilihan jenis dan ukuran 

huruf 

1 

2 Keterpaduan 

materi/isi 

Gambar yang digunakan untuk kejelasan 

materi  

1 

Gambar yang digunakan sesuai dengan 

materi 

1 

Urutan penyajian materi 1 

Kejelasan uraian materi 1 

 Komunikasi 

Visual 

Komunikatif 1 

Sederhana dan memikat 1 

Jumlah 11 

  

b. Kuisioner Respon Siswa 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Kuisioner Siswa 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Tampilan Teks dapat  terbaca dengan baik 1 

Proporsional Layout (tata letak teks dan 

gambar)  

1 

Kesesuaian pemilihan background  1 

Ukuran teks dan jenis huruf dapat terbaca  1 

Ilustrasi, warna, gambar pendukung  1 

Daya tarik media  1 

 

2 

 

Isi Materi 

Kesesuaian gambar dengan materi  1 

Kejelasan struktur materi di sajikan  1 

Ketepatan penggunaan bahasa  1 

Materi sesuai dengan tujuan yang 

dirumuskan 

 

Materi mudah dimengerti  1 

Kedalaman materi yang disajikan 1 

3 Kemanfaatan Mempermudah pemahaman siswa         1 

Meningkatkan motivasi dalam proses 

pembelajaran 

1 

Materi pelajaran akan lebih jelas 

Dimengerti 

1 
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Jumlah 15 

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2013 

c. Instrumen Soal Tes  

Kisi-kisi Soal Tes 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester : V/I 

Bentuk Soal : Pilihan ganda 

Alokasi Waktu : 15 Menit 

Materi : Keragaman kenampakan alam dan buatan serta 

pembagian waktu di Indonesia dengan 

peta/atlas/globe dan media lainnya. 

Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan sejarah 

yang berskala nasional dan pada masa Hindu-

Budha, dan Islam, keragaman kenampakan alam 

dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

Kompetensi Dasar             1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam dan 

buatan serta pembagian wilayah waktu di 

Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe 

dan media lainnya. 
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Tabel 3.12 Kisi-kisi soal tes 

No Indikator 
Bentuk Soal 

(PG) 
Nomor Soal 

Skor 

Maksimal 

1 Menjelaskan beragam 

kenampakan alam  

PG 1,2,3,4,5 5 

2 Menjelaskan 

kenampakan buatan 

PG 6,7,8,9,10 5 

3 Menjelaskan untung 

rugi membangun 

kenampakan buatan 

PG 11,12,13, 

14,15 

5 

4 Menjelaskan 

pembagian waktu di 

Indonesia 

PG 16, 17, 18, 19, 

20 

5 

Jumlah Soal 20 

Sumber : Data Hasil Penelitian 2011 

d. Validitas Soal Test 

Sebelum soal tes dan angket respon siswa diberikan kepada siswa  pada saat uji 

coba kecil atau uji coba lapangan, maka perlu untuk menguji valid dan tidaknya 

suatu item menggunakan validitas instrument berkaitan dengan sejauh mana suatu 

instrumen sesuai atau tepat untuk mengukur tujuan.  

Soal tes berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal. Dengan 4 option pilihan, 

masing-masing soal bernilai 1 bila jawabannya benar dan bernilai 0 jika 

pilihannya salah. Sehingga untuk skor terendah bernilai 0 dan skor tertinggi 

bernilai 20. Kemudian skor yang didapat diubah dalam puluhan: 

Nilai Tes = 
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Jika hasil validitas instrumen tes, terhadap masing-masing item soal yang dibuat 

dinyatakan tidak valid, maka butir soal tersebut harus dibuang. Sehingga yang 

dapat digunakan hanya item soal yang dinyatakan valid saja.  

Kemudian untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa maka, hasil yang diperoleh 

diharapkan mencerminkan peningkatan masing-masing siswa minimal 75% dari 

jumlah siswa mencapai hasil belajar tuntas (KKM= 70 ). Untuk menghitung 

prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus  berikut ini. 

P = 
                           

               
      

Keterangan : P : prosentase ketuntasan belajar Σ : jumlah peserta 

e. Validasi instrumen angket siswa 

Uji validitas kuesioner respon siswa dilakukan dengan melakukan serangkaian uji 

coba terhadap siswa, untuk kemudian dilakukan perhitungan terhadap masing-

masing butir pernyataan dari jawaban siswa. Jika didapatkan hasil uji validitas 

butir pernyataan dinyatakan tidak valid, maka butir tersebut tidak akan digunakan. 

Sedangkan yang digunakan hanya butir soal yang dinyatakan valid.  

3.10 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis analisis, yaitu: analisis 

dengan statistik deskriptif dan analisis korelasi.  
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3.10.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2012: 208). Termasuk dalam  statistik 

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi 

sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. 

  

3.10.2 Analisis Korelasi Koefisien Kontingensi 

 

Analisi korelasi kontingensi untuk mengetahui hubungan antara respon siswa 

terhadap media dengan prestasi belajar yang di raih. Analisis korelasi kontingensi 

digunakan untuk hipotesis yang diajukan. Untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara respon siswa terhadap media (Variabel X) dengan prestasi 

belajar siswa (Variabel Y) pada mata pelajaran IPS. Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini adalah respon siswa terhadap media, Serta data prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPS yang merupakan nilai  yang diperoleh oleh siswa 

dalam menjawab soal tes.  

Untuk mengetahui hubungan antara respon siswa terhadap media (Variabel X) 

dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS (Variabel Y) digunakan 

analisis Korelasi Kontingensi (C). Hal ini berdasar pada pendapat Sugiyono 

(2012:215) yang menyatakan “untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan 
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(korelasi) bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik: koefisien 

kontingensi”.  

Teknik analisis koefisien kontingensi mempunyai kaitan erat dengan Chi Kuadrat. 

Oleh karena itu untuk mengetahui koefisien kontingensi maka terlebih dahulu di 

cari harga Chi kuadrat, untuk kemudian digunakan untuk menguji hipotesis. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat 

hubungan yang signifikan antara respon siswa terhadap media dengan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN 2 Jatimulyo tahun pelajaran 2013/2014 pada 

pengembangan media gambar berbasis realita”.   

Hipotesis tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk hipotesis statistik 

menjadi hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nol (Ho) dengan kriteria  berikut ini. 

Ha  :  2 hitung > 2 tabel = terdapat hubungan yang signifikan antara respon siswa 

terhadap media dengan prestasi belajar siswa kelas V SDN 2 Jatimulyo 

tahun pelajaran 2013/2014 pada pengembangan media gambar berbasis 

realita.   

Ho  : 2 hitung < 2 tabel = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara respon 

siswa terhadap media dengan prestasi belajar siswa kelas V SDN 2 

Jatimulyo tahun pelajaran 2013/2014 pada pengembangan media gambar 

realita.   

 

 


