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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “research and

development” atau penelitian pengembangan. Pendekatan penelitian yang

digunakan adalah pendekatan research and development menurut Borg dan

Gall (1983: 775) yang mencakup sepuluh langkah, yaitu:

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting)

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi literatur, dan

penelitian skala kecil.

2. Merencanakan Penelitian (Planning)

Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang dapat melanjutkan

langkah kedua, yaitu merencanakan penelitian. Perencaaan penelitian

meliputi: 1) merumuskan tujuan penelitian; 2) memperkirakan dana,

tenaga dan waktu; 3) merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk

partisipasinya dalam penelitian.

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary from of Product)

Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan

(desain hipotetik), penentuan sarana dan prasarana penelitian yang

dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-
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tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, serta penentuan deskripsi tugas

pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

4. Uji Produk Terbatas (Preliminary Field Testing)

Langkah ini dimulai dengan uji lapangan awal terhadap desain produk

yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang

terlibat, kemudian uji lapangan awal yang dilakukan secara berulang

sehingga diperoleh desain yang layak, baik substansi maupun metodologi.

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision)

Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarakan uji

lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah

dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan

produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga

perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal.

6. Uji Produk Secara Luas (Main Field Testing)

Langkah merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini meliputi 1)

melakukan uji efektivitas desain produk; 2) uji efektivitas desain, pada

umumnya, menggunakan teknik eksperimen model pengulangan; 3) Hasil

uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi substansi

maupun metodologi.

7. Revisi Hasi Uji Lapangan Secara Luas (Operational Product Revision)

Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan

yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk

dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang
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kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya

dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan

adalah pretest dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal.

Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.

8. Uji Kelayakan (Operational Field Testing)

Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar: 1)

melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk; 2) uji efektivitas

dan adabtabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk; 3) hasil

uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik dari

sisi substansi maupun metodologi.

9. Revisi Final Hasil Uji Kelayakan (Final Product Revision)

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang

dikembangkan.Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih

akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan

suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang

dapat diandalkan.

10. Desiminasi dan Implementasi Produk

Laporan hasil dari R & D melalui forum-forum ilmiah, ataupun melalui

media massa. Distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality

control.
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B. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada

prosedur pengembangan produk menurut Suyanto (2009). Langkah-langkah

yang disusun dalam penelitian ini mengadaptasi dan memodifikasi langkah-

langkah pendekatan research and development yang dikembangkan oleh

Borg dan Gall. Peneliti selalu meletakkan langkah revisi setelah tindakan uji

dilakukan. Uji yang dilakukan pun bertahap sesuai dengan komponen yang

akan diuji secara spesifik sehingga revisi lebih terarah sesuai dengan

komponen yang diujikan.

Prosedur penelitian ini meliputi tujuh langkah, yatiu: (1) Analisis kebutuhan,

(2) Identifikasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan, (3) Identifikasi

spesifikasi produk yang diinginkan pengguna, (4)Pengembangan produk,

(5) Uji Para ahli: Uji spesifikasi dan Uji operasionalisasi produk,

(6) Uji lapangan: Uji kemenarikan produk oleh pengguna, dan (7) Produksi.

Berikut diagram prosedur penelitian yang digunakan:



41

Gambar 3.1 : Diagram Prosedur Penelitian yang akan dilakukan

Langkah VII : Produksi

Langkah VI : Uji Lapangan
Uji Kemenarikan Produk (Prototipe IV)

Langkah I
Analisis Kebutuhan Pengembangan

Langkah II
Identifikasi Sumber Daya

Langkah V : Uji Para Ahli

Langkah III
Identifikasi Spesifikasi Produk

Langkah IV : Pengembangan Produk
(Prototipe I)

Uji Kualitas (Prototipe III)

Uji Spesifikasi (Prototipe II)
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1. Analisis Kebutuhan Pengembangan

Analisis kebutuhan pengembangan dilakukan untuk mengumpulkan

informasi bahwa diperlukan adanya media pembelajaran di sekolah.

Analisis kebutuhan pengembangan ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu

analisis materi, analisis kurikulum, dan analisis kebutuhan. Analisis materi

dilakukan dengan menganalisis materi senam lantai. Berdasarkan analisis

ini, materi senam lantai yang dianggap perlu untuk dibelajarkan secara

efektif menggunakan media adalah materi gerak dasar guling lenting.

Sedangkan untuk analisis kubutuhan dilakukan dengan cara pengamatan,

pemberian angket, dan wawancara kepada beberapa guru SMP. Dari hasil

pengamatan, disimpulkan bahwa gerak dasar guling lenting tidak diajarkan

dengan baik kepada siswa kelas VIII. Hal ini diperkuat dari hasil analisis

angket dan wawancara yang dilakukan (instrumen dapat dilihat pada

lampiran 2 dan lampiran 3).

Hasil angket dan wawancara yang diberikan tersebut memberikan

gambaran bahwa guru jarang membelajarkan gerak dasar guling lenting

melalui media pembelajaran. Guru lebih sering langsung mempraktikan

gerak dasar guling lenting. Penjelasan itu pun hanya menggunakan metode

konvensional, sehingga siswa merasa jenuh dengan proses pembelajaran di

lapangan. Hasil penelitian pendahuluan ini dijadikan sebagai landasan

dalam penyusunan latar belakang masalah penelitian pengembangan ini.



43

2. Identifikasi Sumberdaya

Identifikasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan

menginventarisir segala sumber daya yang dimiliki, baik SDM guru

maupun sumber daya sekolah seperti ketersediaan laboratorium komputer

dan LCD Proyektor. Atas dasar potensi sumber daya yang dimiliki, maka

peneliti akan mendesain media pembelajaran gerak dasar guling lenting

dalam bentuk audio-visual. Spesifikasi tersebut telah disesuaikan dengan

kebutuhan yang ingin dipenuhi berdasarkan analisis kebutuhan.

3. Identifikasi Spesifikasi Produk

Dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi sumber

daya yang dimiliki oleh sekolah, pada tahap ini dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. penentuan topik atau materi pokok pembelajaran yang akan

dikembangkan

b. mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan identifikasi materi

pelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran.

c. menentukan buku-buku Senam lantai yang akan dijadikan rujukan

materi penunjang.

d. menentukan model pengembangan media pembelajaran yang akan

menampilkan cara mempraktikan gerak dasar dalam bentuk audio-

visual.
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4. Pengembangan Produk

Untuk melakukan pengembangan produk, terlebih dahulu peneliti

menyusun naskah/desain materi yang akan dimuat dalam media. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam menyusun naskah/desain materi adalah

sebagai berikut:

a) membuat naskah  materi.

b) membuat  gambaran kompetensi,

c) menampilkan pemanasan,

d) menampilkan model permainan ,

e) menampilkan gerakan guling lenting (Kip) secara berulang-ulang,

f) menampilkan analisis gerakan guling lenting.

g) menampilkan berbagai gerakan guling lenting.

h) Kesimpulan

Berdasarkan naskah/desain materi yang dirancang demikian, diharapkan

pesan yang akan disajikan dapat tersusun sebaik mungkin, mudah

dioperasikan dan dimengerti oleh pengguna. Ini merupakan bagian dari

penilaian yang menentukan baik tidaknya multimedia sehingga layak

digunakan.

5. Uji Internal

Dalam penelitian pengembangan, sebuah desain pembelajaran

memerlukan kegiatan uji coba secara bertahap dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, tahap kelima pada pengembangan ini yaitu tahap uji

internal. Uji internal yang dikenakan pada produk terdiri dari uji
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spesifikasi dan uji kualitas produk, yang dilakukan oleh ahli desain dan

ahli isi/ materi pembelajaran. Media pembelajaran yang telah diberi nama

prototipe 1, dikenakan uji spesifikasi produk yang bertujuan untuk

mengevaluasi kesesuaian produk yang direncanakan dengan berpedoman

pada instrumen uji yang telah ditetapkan. Prosedur uji spesifikasi produk

ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai

prototipe 1 yang telah dibuat.

2. Menyusun instrumen uji spesifikasi berdasarkan indikator penilaian

yang telah ditentukan.

3. Melaksanakan uji spesifikasi produk ini dilakukan oleh ahli desain

pembelajaran.

4. Melakukan analisis terhadap hasil uji untuk mendapatkan perbaikan

materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.

5. Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil uji

spesifikasi produk.

6. Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki

kepada ahli desain pembelajaran.

Setelah melalui uji spesifikasi akan dihasilkan prototipe II. Prototipe II ini

kemudian dikenakan uji kualitas produk dengan berpedoman instrumen uji

yang telah ditetapkan. Uji kualitas produk ini meliputi langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai prototipe

II hasil uji spesifikasi produk yang telah dibuat.
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2) Menyusun instrumen uji kualitas produk berdasarkan indikator

penilaian yang telah ditentukan.

3) Melaksanakan uji kualitas produk yang dilakukan oleh ahli isi/ materi,

dalam hal ini dilakukan oleh Magister Pendidikan olahraga.

4) Melakukan analisis terhadap hasil uji kualitas produk untuk

memperoleh perbaikan kualitas produk yang dihasilkan.

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji kualitas

produk.

6) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki

kepada ahli isi/ materi dan ahli desain media pembelajaran.

Setelah dilakukan uji kualitas produk, maka prototipe II akan mendapat

saran-saran perbaikan dari ahli isi/ materi dan akan diperoleh prototipe III.

6. Uji Eksternal

Hasil prototipe III akan dikenakan uji ekternal atau lapangan yaitu uji

kemanfaatan produk oleh pengguna. Pada uji ini produk diberikan kepada

siswa SMP IT Permata Bunda sebagai sampel untuk digunakan sebagai

sumber belajar sekaligus media belajar. Uji lapangan merupakan uji coba

kemanfaatan produk oleh pengguna, yaitu: kemenarikan produk yang telah

dibuat. Selain itu, uji coba ini juga bertujuan untuk memperoleh data di

lapangan guna perbaikan produk.

Uji ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: uji satu-satu, uji kelompok, dan

uji lapangan yang dikenakan kepada siswa. Uji satu-satu mengambil 8

orang siswa sebagai sampel penelitian, uji kelompok terdiri dari 20 orang
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siswa, dan uji lapangan dikenakan kepada satu kelas . Dari hasil uji

Lapangan ini akan diperoleh saran terkait manfaat produk yang dihasilkan.

Berdasarkan saran tersebut, oleh peneliti akan dilakukan perbaikan

sehingga dihasilkan prototipe IV yang merupakan produk akhir penelitian

pengembangan ini.

7. Produksi

Tahap produksi dilakukan setelah perbaikan dari hasil uji lapangan. Tahap

ini merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP IT Permata Bunda Bandar

Lampung 2014/2015 yang berjumlah 50 siswa, terdiri atas 30 siswa laki-laki

dan 20 siswa perempuan.

a. Pada tahap uji coba satu lawan satu dilaksanakan dengan melibatkan

8 orang siswa yang diajar 1 orang guru

b. Pada tahap uji coba kelompok kecil dilaksanakan dengan melibatkan

siswa sebanyak 20 orang yang diajar oleh 1 orang guru.

c. Pada tahap uji coba kelompok besar dilaksanakan dengan melibatkan

seluruh siswa kelas VIII SMP IT Permata Bunda bandar Lampung

2014/2015 yang berjumlah 50 siswa, terdiri atas 30 siswa laki-laki dan 20

siswa perempuan.
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D. Variabel penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian.

(Variabel dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas dan 1 variabel

terikat

a. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran

b. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah gerak dasar guling lenting pada

senam lantai.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

a. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat ukur yang dipergunakan untuk memperoleh data

penelitian. Pemilihan jenis instrumen tidak boleh sembarang dilakukan,

sebab instrumen menentukan hasil dari penelitian yang dilaksanakan.

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian pengembangan media

pembelajaran gerak dasar guling lenting untuk siswa SMP IT Permata

Bunda berupa pedoman wawancara dan angket observasi media, angket

keefektifan media. Instrumen yang dipergunakan dibuat untuk menilai

apakah produk yang telah dikembangkan baik dari aspek isi, tampilan dan

aspek manfaat layak dipergunakan.

Teknik pengumpulan data yang pertama dipergunakan adalah teknik

penggalian informasi secara langsung melalui wawancara. Wawancara
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dipergunakan untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan untuk

mengetahui permasalahan sehingga ditemukan solusi yang tepat.

wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pedoman wawancara

yang dibuat pada penelitian ini dipergunakan sebagai panduan wawancara

dengan guru SMP sehingga pertanyan yang dilontarkan tidak menyimpang

dari tujuan. Butir-butir pedoman wawancara merupakan pegangan agar

data yang dikumpulkan agar pertanyaan yang ditanyakan tidak

menyimpang dari masalah yang ingin digali.

Format wawancara pada penelitian ini adalah bebas terpimpin. Format

bebas terpimpin dipilih karena dirasa paling tepat sehingga saat

pewawancara melakukan pertanyaan, materi yang digali dapat

dikembangkan sesuai arah jawaban dari narasumber dan penggalian

informasi  tidak  kaku.  Dalam  pengembangan pertanyaan pewawancara

tetap berpatokan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Berikut

ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang dipergunakan sebagai pedoman

wawancara.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh

data. Teknik yang dipergunakan pada penelitian ini adalah observasi,

wawancara, dan angket. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan

akan menghasilkan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru SMP IT Permata
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Bunda. Data kekurangan model pembelajaran dari ahli materi dan guru

pelaku uji coba. Data masukan ahli materi dan guru pelaku uji coba. Data

kuantitatif diperoleh dari penilaian ahli materi terhadap media. Penilaian

ahli materi terhadap keefektifan media. Penilaian ahli materi terhadap guru

pelaku ujicoba.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis

data berdasarkan instrumen uji para ahli dan uji lapangan dilakukan untuk

menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai sumber belajar

dan media pembelajaran. Instrumen penilaian uji internal baik uji spesifikasi

maupun uji kualitas produk oleh ahli desain dan ahli isi/materi pembelajaran,

memiliki 2 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “Ya” dan “Tidak”.

Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “Tidak”,

atau para ahli memberikan masukan khusus terhadap media/prototipe yang

sudah dibuat. Data kemenarikan dan keefektifan produk sebagai sumber belajar

diperoleh dari siswa sebagai pengguna dan dilakukan melalui uji satu-satu dan

uji kelompok. Angket respon terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan

jawaban sesuai konten pertanyaan, misalnya: “sangat menarik”, “menarik”,

“kurang menarik” dan “tidak menarik” atau “sangat baik”, “baik”, “kurang

baik” dan “tidak baik”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda

yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian

instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi

dengan jumlah total skor kemudian hasilnya dikalikan dengan banyaknya
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pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat

dalam Tabel 2.

Tabel 2. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban

PILIHAN
JAWABAN

PILIHAN
JAWABAN

SKOR
PENILAIAN

Sangat Menarik Sangat Baik 4

Menarik Baik 3

Kurang Menarik Kurang Baik 2

Tidak Menarik Tidak Baik 1

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian

total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

= ℎ ℎ × 4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan

kemenarikan dan keefektifan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat

pengguna. Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat

dalam Tabel 3.

Tabel 3. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi
4 3,26-4.00 Sangat Baik
3 2,51-3,25 Baik

2 1,76-3,20 Kurang Baik

1 1,01-1,75 Tidak Baik

(Sumber: Suyanto (2009: 227))


