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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Agar sebuah penelitian berjalan dengan baik dan benar, 

diperlukan sebuah metode penelitian yang berperan untuk mengontrol 

jalannya sebuah penelitian. Metode penelitian mutlak diperlukan agar 

penelitian dapat berlangsung secara sistematis sesuai dengan aturannya. 

Sugiyono (2014, hlm. 3) mengungkapkan bahwa “Metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah unutk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. Pemilihan metode penelitian juga tidak dapat 

dilakukan sembarangan, metode yang hendak digunakan harus sesuai 

dengan masalah, maksud dan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

Research & Development (R&D), dimana metode ini digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2014, hlm. 407) bahwa “Research & Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut”. Berdasarkan kutipan tersebut, 

pemilihan metode penelitian R&D merupakan hal yang tepat karena hasil 

akhir dari penelitian ini berupa produk baru yaitu instrumen konsentrasi 

berbasis audio untuk siswa tunanetra. 

 

3.2 Partisipan 

Partisipan merupakan seseorang/sekelompok pihak yang turut 

terlibat dalam berjalannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menetapkan seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

angkatan 2012 sebagai partisipan, karena dianggap kompeten dalam 

membantu penyusunan hardware dan software untuk mewujudkan 

konsep dan kerangka berfikir yang dimiliki oleh peneliti. Partisipan 

lainnya adalah siswa tunanetra usia 13 - 15 Tahun yang ada di Kota 

Bandung sebagai sampel penelitian. Partisipan selanjutnya adalah rekan 

mahasiswa yang membantu dalam mengumpulkan dokumentasi. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam suatu penelitian populasi dan sampel mempunyai peranan 

yang penting sebagai sumber data. Populasi merupakan keseluruhan dari 

subyek penelitian, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014, hlm. 

117) bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” Berdasarkan pernyataan diatas maka populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa tunanetra yang berada di Kota Bandung. 

 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2014, hlm. 118) “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam 

proses penentuan sampel atau sampling perlu adanya teknik sampling 

yang digunakan peneliti agar pengambilan data bisa akurat. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 

dimana penentuan sampel diambil dengan pertimbangan tertentu. 

Riduwan dan Akdon (2013, hlm. 247) mengungkapkan bahwa 

“purposive sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah 

teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya 

atau penentuan sampel dengan tujuan tertentu”. Untuk memfokuskan 

penelitian dan mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, 

maka sampel dalam penelitian ini adalah 63 siswa tunanetra usia 13-15 

tahun di Kota Bandung. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah 

penelitian disebut dengan instrumen penelitian. Pernyataan tersebut 

ditegaskan oleh Sugiyono (2014, hlm. 148) yang mengungkapkan bahwa 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur variabel dalam penelitian harus sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji validitas dan 

reliabilitas sebuah instrumen baru yang dibuat oleh peneliti untuk 

mengukur konsentrasi siswa tunanetra dengan cara mengujicoba alat ukur 

konsentrasi berbasis audio untuk siswa tunanetra kepada siswa tunanetra 

yang ada di Kota Bandung. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah – langkah yang harus 

dilakukan dalam sebuah penelitian. Begitupun dengan metode penelitian 

R&D, terdapat prosedur penelitian yang harus dijalankan seperti yang di 

kemukakan oleh Sugiyono (2014, hlm. 409) sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Langkah – langkah metode penelitian research 

& development (R&D) 

Dari 10 langkah penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono 

diatas, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka 

dalam penelitian ini peneliti mengadaptasi  6 langkah penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.2 Adaptasi langkah – langkah metode penelitian research 

& development (R&D) 

 

3.5.1 Potensi dan Masalah 

Penelitian ini dimulai dengan adanya potensi dan masalah yang 

saling berhubungan. Sugiyono (2014, hlm. 409) mengungkapkan bahwa 

“Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki 

nilai tambah”. Dalam penelitian ini potensi yang diangkat adalah 

mengenai instrumen tes dan pengukuran konsentrasi siswa tunanetra 

menggunakan alat pengukur konsentrasi berbasis audio, jika sudah 

divalidasi dan layak digunakan maka hasil pembuatan alat ini dapat 

membantu dunia pendidikan untuk mengetahui tingkat konsentrasi siswa 

tunanetra. 

Dibalik potensi yang muncul pasti dipicu oleh masalah – 

masalah yang terjadi di lapangan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono 

(2016, hlm. 299) bahwa “masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi.” Masalah yang terjadi saat ini adalah 

belum adanya instrumen tes dan pengukuran konsentrasi khusus untuk 

siswa tunanetra, adapun instrumen konsentrasi menggunakan Grid 

Concentration Excercise sangat tidak cocok dengan karakteristik siswa 

tunanetra karena stimulus yang diberikan berupa visual dan stimulus 

tersebut tidak dapat diterima serta direspon oleh siswa tunanetra. Adanya 

instrumen tes dan pengukuran konsentrasi berbasis audio untuk siswa 

tunanetra dapat menyelasikan masalah yang terjadi. Oleh karena itu 

instumen tes dan pengukuran konsentrasi berbasis audio ini diharapkan 

dapat membantu untuk menentukan tingkat konsentrasi siswa tunanetra. 

Oleh karena itu penyusunan instrumen tes dan pengukuran konsentrasi 

berbasis audio untuk siswa tunanetra ini berpotensi untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 

 

3.5.2 Pengumpulan Informasi 

Pada langkah ini pengumpulan informasi dilakukan sebagai 

bahan untuk perencanaan alat tes dan pengukuran konsentrasi berbasis 

audio untuk siswa tunanetra. Peneliti mengumpulkan informasi secara 

empirik dan faktual bagaimana karakteristik siswa tunanetra dan apa saja 
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yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana cara mereka berkomunikasi 

dan berkonsentrasi kemudian memahami sebuah konsep. 

Selain itu peneliti juga melakukan observasi kepada guru yang 

mengajar siswa tunanetra mengenai karakteristik mereka dalam 

bermobilitas, menjalani kehidupan sehari-hari, dan termasuk cara mereka 

belajar. Kemudian peneliti menggali pemahaman mengenai karakteristik 

audio dan teori konsentrasi melalui media buku dan internet. Informasi 

yang didapat oleh peneliti sangat membantu untuk dapat mendesain dan 

menyusun produk yang dapat dipercaya, efektif dan efisien. 

 

 

3.5.3 Desain Produk 

Pada langkah ini peneliti merancang desain alat tes dan 

pengukuran konsentrasi berbasis audio untuk siswa tunanetra berdasarkan 

dari informasi yang sudah dikumpulkan. Alat tes dan pengukuran 

konsentrasi berbasis audio untuk siswa tunanetra menggunakan audio 

sebagai stimulus, push button untuk merespon stimulus, LED sebagai 

indikator bagi tester  mengenai stimulus yang sedang diberikan, LCD 

untuk menampilkan skor kecepatan menjawab atau merespon stimulus 

dalam satuan detik. Instrumen ini memberikan stimulus berupa audio, 

kemudian di terima melalui indera pendengaran oleh siswa tunanetra, dan 

merespon stimulus melalui indera peraba dengan cara menekan push 

button.  
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Gambar 3.3 Desain produk alat tes dan pengukuran konsentrasi 

berbasis audio untuk siswa tunanetra 

Keterangan: 

A = Stop kontak power, untuk menyalakan dan mematikan alat 

B = Tombol untuk memulai tes 

C = Speaker yang mengeluarkan stimulus berbasis audio 

D = LCD sebagai penampil skor yang diperoleh oleh testee 

E = LED sebagai indikator bagi tester warna apa yang sedang diberikan 

oleh alat 

F = Push Button untuk memberikan respon terhadap butir tes 

G = Port USB untuk mengisi ulang daya 

 

Instrumen yang dirancang oleh peneliti bukan kebetulan semata, 

namun peneliti telah menganalisis secara rasional berdasarkan fakta 

empirik mengapa instrumen ini dibuat sedemikian rupa, sebagai berikut: 

1. Instrumen ini menggunakan audio sebagai stimulus karena sesuai 

dengan karakteristik penyandang tunanetra yang dominan 

menggunakan indera pendengarannya dan indera perabanya untuk 

melakuka kegiatan sehari-hari. 

2. Mata siswa tunanetra ditutup dengan maksud untuk 

menyamaratakan bagi tunanetra buta total dan low vision. Sehingga 

kondisi mereka menjadi sama, yaitu tidak bisa melihat secara total. 

3. Instrumen ini menggunakan warna sebagai audio (merah, kuning, 

dan hijau), dikarenakan sebagian besar siswa tunanetra tidak 

mempunyai pengalaman mengenai warna, sehingga ini menjadi hal 

yang baru bagi mereka. Berbeda dengan menentukan arah/posisi 

yang sudah mereka pelajari untuk mobilitas sehari-hari seperti 

“kiri”, “tengah”, “kanan”, “depan”, “belakang” “atas” “bawah” dll. 

4. Alat ini diatur secara otomatis untuk memberikan stimulus yang 

berbeda pada setiap melakukan test dilakukan, hal ini dimaksudkan 

agar urutan dari stimulus tersebut tidak dapat dihafal oleh siswa 

tunanetra. 

5. Satu tombol (Push Button) telah diatur secara otomatis hanya 

berfungsi untuk menjawab 1 warna. Sehingga apabila siswa salah 

menekan tombol, alat ini tidak akan berlanjut ke stimulus berikutnya 
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dan waktu akan terus berjalan sampai siswa menjawab dengan 

benar. 

6. Instrumen ini telah diatur agar secara otomatis mencatat kecepatan 

siswa dalam merespon 10 stimulus audio dan rata-rata kecepatan 

menjawabnya. Ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam 

mengumpulkan data dan sebagai langkah pemanfaatan 

perkembangan IPTEK. 

 

 

3.5.4 Uji Coba Produk 

Tahap selanjutnya adalah uji coba produk. Dalam penelitian ini 

uji coba produk dilakukan dengan cara mengujicobakan produk yang 

telah dibuat kepada 63 siswa tunanetra usia 13-15 tahun yang ada di Kota 

Bandung. Uji produk ini sangat penting dilakukan guna mengumpulkan 

data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana hasil dari penyusunan 

instumen tes dan pengukuran konsentrasi berbasis audio untuk siswa 

tunanetra. 

 

3.5.5 Analisis Data 

Setelah uji coba produk selesai dilakukan dan semua data yang 

diperlukan sudah terkumpul. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui keberhasilan penelitian ini dalam menciptakan produk baru 

berupa instrumen tes dan pengukuran konsentrasi berbasis audio untuk 

siswa tunanetra di Kota Bandung. 

 

3.5.6 Menyusun Laporan 

Setelah analisis data selesai dilakukan, langkah terakhir dari 

prosedur penelitian ini adalah menyusun laporan yang dirumuskan secara 

benar dengan menggunakan pedoman yang ada. Dalam laporan akan 

dimuat hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, selain 

itu akan didaptkan juga kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya 

agar lebih berkembang dimasa yang akan datang. 

 

3.6 Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 207) “Analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 
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terkumpul”. Dalam penelitian ini analisis data statistik yang digunakan 

untuk menguji validitas instrumen tes dan pengukuran konsentrasi 

mengunakan Pearson Product Moment, dan untuk menguji reliabilitas 

instrumen tes dan pengukuran konsentrasi siswa tunanetra menggunakan 

metode Test & Retest dan rumus statistik Alpha. 


