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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model 

Design and Development Research (DDR). Penelitian DDR sebetulnya juga 

merupakan bagian dari penelitian pengembangan (developmental research) 

(Richey, 2007). Model penelitian DDR pertama kali diperkenalkan oleh Brown & 

Collins pada tahun 1992 dan kini jenis penelitian ini juga dikenal dengan beberapa 

istilah yang berbeda, seperti; developmental research, design research, design-

based research, formative research dan designed case (Sahrir, 2012). 

 Istilah Design and Development Research (DDR) ini kemudian popular 

dikembangkan oleh Richey and Klein (2007), yang kemudian mendefinisikan DDR 

sebagai berikut: “The systematic study of design, development and evaluation 

processes with the aim of establishing an empirical basis for the creation of 

instructional products and tools an new or enhanced models that govern their 

development”. 

 Statemen Richey dan Klein (2007) diatas dapat diartikan bahwa DDR 

merupakan studi sistematis tentang proses desain, pengembangan, dan evaluasi 

dengan tujuan membangun basis empiris untuk penciptaan produk atau alat 

pengajaran model baru atau model baru yang dikembangkan, artinya dalam 

penelitian DDR hasil akhir dari penelitian ini merupakan pengembangan sebuah 

produk dan nantinya dapat diuji cobakan. 

 Awalnya DDR merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

perkembangan sebuah produk atau program yang bertujuan untuk meningkatkan 

salah satu produk yang dikembangkan peneliti (Hasan & Iqbal, 2003). Pendapat itu 

kemudian diperkuat oleh Hevner (Hevner, 2004) yang mengidentifikasi persoalan 

institusi maupun organisasi. 

 Dewasa ini, penelitian DDR juga telah banyak digunakan untuk merancang 

dan mengembangankan berbagai produk dan program penelitian dalam bidang 

pendidikan (Wang, 2005) dan juga untuk menguji teori dan memvalidasi praktiknya 

(Richey & Klein, 2007). Sehingga perkembangan riset modern, DDR juga telah 

banyak berkontribusi dalam berbagai program pengembangan pembelajaran, 
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pengembangan strategi dan bahan ajar, serta pengembangan produk dan system 

pembelajaran, tentu saja dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah 

pendidikan yang kompleks (Plomp, 2010). 

 Oleh karenanya prosedur penelitian DDR terdiri atas tiga tahap yang terdiri 

dari Analisis, Desain dan Pengembangan serta Evaluasi yang kemudian djabarkan 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian DDR (Plomp 2010; Richey & Klein 2009; & Van den Akker, 

dkk. 2006) 

  

Sejalan dengan penjabaran bagan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

juga akan melakukan prosedur penelitian pengembangan pembelajaran berbasis 

SATF dalam implementasi kurikulum 2013 di MI Assakinah Kab. Bandung Barat 

ini berdasarkan pada ketiga tahapan sebagaimana diatas, yaitu Studi Analisis, 

Desain dan Pengembangan serta Evaluasi (Plomp 2010; Richey & Klein 2009) yang 

selanjutnya prosedur penelitian tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagaimana 

pada penjelasan di bawah ini: 

Analisis

•Analisa 
Kebutuhan: 
Analisa konten, 
studi kasus, 
survey, evaluasi, 
interview 
mendalam,focus 
group 
discussion, dsb.

Desain & 
Pengembangan

•Desain: 
Perancangan & 
Pengembangan: 
expert review, 
usability 
documentation, 
component 
investigation, 
dsb.

Evaluasi

•Evaluasi: one on 
one evaluation, a 
full scale tryout, 
lesson learned, 
field test, dsb.
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3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Prosedur Tahap I (Studi Analisis) 

 Tahapan analisis merupakan langkah awal dalam penelitian DDR, dalam 

penelitian DDR tahapan ini disebut juga sebagai tahapan preliminary research. 

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan terhadap desain yang hasilnya 

digunakan sebagai acuan dalam merancang program pengembangan tersebut 

(Plomp & Nieven, 2010). Dalam melaksanakan tahapan preliminary research 

(Analisis Kebutuhan) ini, ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian peneliti 

dalam melakukan identifikasi masalah. Diantaranya adalah faktor lingkungan, 

kompleksitas, fleksibilitas dan beberapa faktor lainnya. 

   Hal diatas sebagaimana yang dijelaskan oleh (Hevner, 2004) yang 

memberikan panduan mengenai faktor apa saja yang penting untuk diidentifikasi 

sebelum melakukan penelitian DDR tersebut. Ia kemudian menyebutkan ada 5 

faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan penelitian DDR, 

yang meliputi; (1) Faktor-faktor lingkungan seperti persyaratan dan kendala yang 

didefinisikan. (2) Sebuah kompleksitas yang mengikat pada permasalahan dan 

solusi yang mungkin dilakukan. (3) Sebuah fleksibilitas dan potensi untuk 

mengubah solusi yang mungkin. (4) Sebuah solusi yang kurang lebih secara parsial 

bergantung pada kreativitas manusia. (5) Sebuah solusi yang kurang lebih 

bergantung pada upaya kolaboratif. 

  Sebagai tahapan studi awal dalam fase preliminary research (analisis 

kebutuhan) ini, peneliti melakukan kunjungan dan observasi ke MI Assakinah 

untuk mengetahui kondisi awal serta mengetahui kesenjangan (gap) yang ada, yang 

kemudian juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang desain 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi, peneliti kemudian melakukan proses 

analisis kebutuhan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru kelas di MI Assakinah. 

 Dalam melakukan tahap analisis peneliti mengumpulkan data melalui: 

penyebaran kuestioner dan wawancara kepada kepala madrasah dan guru kelas di 

MI Assakinah yang ditetapkan sebagai objek penelitian sekaligus pengembangan 

dalam penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan guna mendapatkan pemahaman yang 

komprehensif mengenai persoalan yang ada sebagai bahan dalam merancang desain 
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pembelajaran. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Van den Akker, dkk 

(2006) bahwa tahapan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai 

bagaimana menargetkan sebuah desain (Van Den Akker, dkk. 2006). 

3.2.2 Prosedur Tahap II (Desain dan Pengembangan) 

 Dalam tahapan ini, perangkat yang dikembangkan meliputi dua aspek: 

pertama, pengembangan program meliputi desain dan konten program. Proses 

perancangan dan pengembangan itu dilakukan oleh peneliti sendiri. Perancangan 

program dilaksanakan dengan tujuan menentukan sebuah desain yang sistematis 

dan kompatibel untuk diintegrasikan dengan kurikulum 2013. Kedua, tahapan 

pengembangan desain pembelajaran yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berbasis pendidikan karakter SATF. Pengembangan RPP ini 

tentu saja hasil kolaborasi antara peneliti sebagai pengembang konten dengan 

wakasek kurikulum MI Assakinah. Sehingga terjadi kolaborasi antara keduanya 

agar tercipta sebuah produk yang benar-benar dapat mencapai tujuan dari penelitian 

ini. 

3.2.3 Prosedur Tahap III (Evaluasi) 

 Tahap evaluasi atau istilah lainnya adalah assessment phase, dimana 

tahapan ini bertujuan sebagai (semi)-summative evaluation maksudnya evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dirancang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan (Plomp, 2010). Tentu saja tujuan dalam penelitian ini 

merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian. Tahapan evaluasi ini dilakukan 

kepada guru kelas MI Assakinah dengan mengisi instrument penelitian sebagai 

proses pemberian feedback terhadap rancangan program pengembangan desain 

pembelajaran berbasis SATF dalam implementasi kurikulum 2013. 

 Pada bagian pengujian RPP, evaluasi pengembangan akan dinilai oleh pakar 

(expert) juga kepada sejumlah guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di dalam 

kelas. Metode yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi RPP peneliti 

memberikan kuesioner, hal itu sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Richard 

dan Klein (2007) dalam Ellis & Levy (2010) 

3.3 Partisipan dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada jenjang Madrasah Ibtidayah dengan memilih 

lokasi penelitian di Madrasah Ibtidayah Asskinah Sejahtera Kab. Bandung Barat. 
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Hal ini di dasari MI Asskinah Sejahtera sudah menerapkan kurikulum berbasis 

karakter SATF (Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh) yang diintegrasikan dengan 

kurikulum nasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan 

mengamati pengembangan pembelajaran berbasis SATF oleh subjek penelitian. 

Tidak hanya itu, sumber daya manusia beserta kepala sekolah Madrasah Ibtidayah 

Assakinah Sejahtera juga memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbangkan 

ide, mengelola dan mengembangkan kurikulum berbasis pendidikan karakter 

SATF. Oleh karena itu, partisipan yang diperlukan pada penelitian ini melibatkan 

kepala sekolah, koordinator bagian kurikulum, koordinator jenjang SD dan guru. 

Penyampelan atas partisipan tersebut dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penyampelan tak berpeluang (non-probability) yang 

didasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya 

penelitian (Ali, 2014, hal. 120). Selain partisipan tersebut, peneliti membutuhkan 

informasi tambahan yang berperan sebagai pendukung data yang diperoleh. Oleh 

sebab itu, partisipan dari pihak peserta didik juga dilibatkan pada penelitian ini. 

Tujuannya ialah untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi data yang diperoleh dari 

sumber lainnya. Teknik yang digunakan ialah penyampelan aksidental/convenient 

sampling. Penyampelan aksidental merupakan teknik penyampelan yang seakan-

akan tidak direncanakan. Dijelaskan oleh Ali (2014, hal. 122) penyampelan 

aksidental sesuai digunakan apabila ingin mengetahui respons pihak yang 

berdampak langsung pada pelaksanaan suatu program. Oleh sebab itu, penerapan 

teknik ini tidak terbatas pada ruang dan waktu. Partisipan pendukung yang dipilih 

peneliti dapat mengambil subjek mana saja yang dapat dijadikan sampel. Dalam hal 

ini, peneliti memilih berdasarkan kemudahan akses dan kemauan informan untuk 

berpartisipasi. Secara keseluruhan, jumlah partisipan pada penelitian tertera pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Jumlah Partisipan 

No. Partisipan Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1 orang 

 2. Koordinator Bagian Kurikulum 1 orang 

3. Guru SD 16 orang 
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4. Peserta Didik 30 orang 

Jumlah total partisipan 48 orang 

 

Adapun subjek penelitian ialah Madrasah Ibtidayah Assakinah Sejahtera 

Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jl. Haji Gofur Kp. Rawa Tengah RT 

01 RW 07 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat. Terdapat 

beberapa alasan mengapa peneliti memilih MI Assakinah untuk menjadi subjek 

penelitian, diantaranya. 

1) Madrasah Ibtidayah Assakinah Sejahtera merupakan lembaga pendidikan 

yang menerapkan kurikulum berbasis karater SATF (shiddiq, amanah, 

tabligh, fatonah). Sebagaimana diketahui, konsep ini belum sepenuhnya 

diterapkan pada lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut 

perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan 

pembelajaran berbasis karakter islami dilaksanakan. 

2) Madrasah Ibtidayah Assakinah Sejahtera merupakan lembaga pendidikan 

yang tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi 

dilandasi dengan karakteristik islami SATF. 

3) Madrasah Ibtidayah Asskinah Sejahtera memiliki banyak sekali prestasi 

yang di peroleh oleh peserta didik serta alumni, seringkali dijadikan tempat 

untuk penelitian di wilayah Kabupaten Bandung Barat dari universitas 

dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu peniliti ingin mengetahui 

bagaimana pengembangan pembelajaran berbasis karakter SATF yang 

dilaksanakan di MI Assakinah Sejahtera. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian menggunakan 

instrument sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) digunakan untuk menggali informasi dari para guru dan 

peserta didik. Angket dibuat dalam bentuk daring (online) berupa google 

form di mana tautan dari google form tersebut nanti yang akan disebarkan 

kepada responden. (Angket terlampir) 
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2. Pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka untuk mewawancarai para 

responden yaitu kepala madrasah. Penggunaan panduan wawancara 

bermanfaat untuk menjaga arah. (Pedoman wawancara terlampir) 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No. 
Rumusan Masalah Indikator 

Jenis 

Instrumen 
Subjek 

1. Bagaimana desain 

pembelajaran berbasis 

SATF (Shiddiq, 

Amanah, Tabligh, 

Fathanah) dalam 

implementasi 

kurikulum 2013 yang 

sudah diterapkan di MI 

Assakinah? 

a. a. Perencanaan 

b. b. Pelaksanaan 

1. Wawancara 

2. Kuesioner 

1. Kepala 

Sekolah 

2. Koordinator 

Bagian 

Kurikulum 

3. Guru 

2. Bagaimana 

pengembangan desain 

pembelajaran berbasis 

SATF (Shiddiq, 

Amanah, tabligh, 

Fathanah) dalam 

implementasi 

kurikulum 2013 yang 

akan dikembangkan? 

a. Evaluasi hasil 

analisis 

kebutuhan 

b. Deskripsi 

desain 

pembelajaran 

berbasis 

SATF yang 

dikembangkan 

4. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

berbasis 

SATF 

1. Koordinator 

Bagian 

Kurikulum 

3. 
Bagaimana penilaian 

ahli terhadap desain 

pembelajaran berbasis 

SATF (Shiddiq, 

Amanah, Tabligh, 

Fathanah) dalam 

implementasi 

kurikulum 2013 yang 

telah dikembangkan? 

a. Indikator 

validasi 

produk RPP 

oleh ahli 

5. Kuesioner 1. Ahli 

4. 
Bagaimana efektifitas 

desain pembelajaran 

berbasis SATF 

(Shiddiq, Amanah, 

Tabligh, Fathanah) 

a. Indikator 

aspek-aspek 

pelaksanaan 

pembelajaran 

6. Observasi 

7. Wawancara 

8. Kuesioner 

1. Kepala 

Sekolah 

2. Koordinator 

Bagian 

Kurikulum 

3. Guru 
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yang telah 

dikembangkan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran? 

4. Peserta 

Didik 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis 

deskriptif-kuantitatif sesuai prosedur pengembangan yang dilakukan. Data hasil 

penelitian diperoleh dari penilaian ahli (expert) dan guru kelas MI Assakinah 

terhadap desain pembelajaran berbasis SATF dalam implementasi kurikulum 2013, 

yang ditinjau dari aspek desain pembelajaran yang dilakukan melalui instrumen 

yang telah dikembangkan peneliti sebagaimana di atas. 

3.6.1 Tabel Skala Skor 

 Berikut ini adalah panduan penilaian kualitatif menjadi kuantitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini, Adapun panduan tersebut dapat dilihat sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan pada table 3.2 berikut di bawah 

ini: 

Tabel 3.3 

Skala Skor Penilaian 

Kriteria Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

Sumber: Widoyoko (2012) 

 

Tabel 3.4 

Skala Skor Tanggapan 

Kriteria Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 
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Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Widoyoko (2012) 

3.6.2 Analisis Kevalidan Data 

 Selanjutnya adalah analisis data validitas produk desain pembelajaran 

berbasis SATF, analisis data ini berguna sebagai acuan dalam menentukan tingkat 

kesesuaian produk yang dikembangkan. Validitas dilakukan oleh ahli. Data 

validitas kemudian dianalisis dengan menggunakan presentase, sebagaimana yang 

dikemukakan (Akbar, 2013) sebagai berikut: 

𝑉𝑎ℎ =
𝑇𝑆𝑒

𝑇𝑆ℎ
x 100% 

Ket : 

𝑉𝑎ℎ = Validasi 

𝑇𝑆𝑒 = Total skor empiric 

𝑇𝑆ℎ = Skor maksimal yang diharapkan 

 Pada tahapan selanjutnya, hasil presentasi kemudian disesuaikan dengan 

table konversi dan diberikan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

pengembangan dengan kriteria validitas. 


