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PENELITIAN PENGEMBANGAN 

 

A. Pendahuluan 

Tugas pokok guru antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang merupakan salah 

satu tugas guru tersebut secara esensial merupakan aktivitas untuk membahas 

masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan khususnya masalah-masalah 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam melakukan penelitian, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode penelitian 

pengembangan. 

Pada awalnya, metode penelitian dan pengembangan (research and development) 

mulai diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu 

industri dalam menghasilkan poduk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% 

biaya digunakan untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang industri, 

bahkan untuk bidang-bidang tertentu seperti computer dan farmasi yaitu hampir 

melebihi 4% (Borg and Gall, 1989). Sedangkan dalam bidang sosial dan 

pendidikan, peranan research and development masih sangat kecil dan kurang dari 

1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu 

alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang pendidikan agak tertinggal jika 

dibandingkan dengan bidang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Borg and Gall 

(1989 : 773), Unfortunately, R & D still plays a minor role in education. Less than 

one percent of education expenditures are for this purpose. This is probably one 

of the main reasons why progress in education has logged for behind progress in 

other field.  

Pada masa lalu, penelitian dalam bidang pendidikan tidak diarahkan pada 

pengembangan suatu produk, tetapi ditujukan untuk menemukan pengetahuan 

baru berkenaan dengan fenomena yang bersifat fundamental, serta praktik-praktik 

pendidikan. Penelitian tentang fenomena fundamental pendidikan tersebut 

dilakukan melalui penelitian dasar (basic research), sedang penelitian tentang 

praktik pendidikan dilakukan melalui penelitian terapan (applied research).  
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Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus 

kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan yang tidak jarang 

dijumpai karena hasil-hasil penelitian dasar bersifat teoritis sedangkan hasil 

penelitian terapan bersifat praktis. Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau dengan 

menggunakan penelitian dan pengembangan.  

Dalam praktiknya, ada beberapa versi penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan para ahli masing-masing. Selain metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development), dikenal juga metode penelitian pengembangan 

(Development Research) yang hampir sama tetapi ada perbedaan. Oleh karena itu, 

diperlukan pengetahuan yang memadai tentang kedua jenis metode penelitian 

tersebut agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam makalah ini akan dieksplorasi 

mengenai penelitian dan pengembangan serta penelitian pengembangan. 

B. Pembahasan 

1. Pengertian  

1.1 Pengertian Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

Menurut Borg and Gall (1989: 624), educational research and development is a 

process used to develop and validate educational product. Atau dapat diartikan 

bahwa penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari 

penelitian  pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah 

ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas 

permasalahan praktis. Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan 

sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011 : 297). 

Selanjutnya, penelitian pengembangan atau research and development (R&D) 

adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk 

memperbaiki praktik (Sukmadinata, 2009). Penelitian Pengembangan juga 

diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003:164). Sejalan dengan hal tersebut, menurut 
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Richey and Klein (2007 : 1), pengembangan adalah proses penerjemahan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan desain belajar 

sistematik, pengembangan dan evaluasi memproses dengan maksud menetapkan 

dasar empiris untuk mengkreasikan produk pembelajaran dan non-pembelajaran 

yang baru atau model peningkatan pengembangan yang sudah ada. Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektfan produk tersebut agar dapat berfungsi di 

masyarakat luas maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 

pengembangan adalah suatu langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefekitifannya, serta 

bersifat longitudinal atau bertahap dapat multy years.  

Metode penelitian dan pengembangan biasa dipakai untuk penelitian di bidang 

ilmu alam, teknik, dan juga ilmu sosial.  Contoh dari penelitian pengembangan ini 

adalah penelitian hibah bersaing yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi. 

1.2 Pengertian Penelitian Pengembangan (Development Research) 

Menurut Gay (1990), penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah, dan bukan 

untuk menguji teori. Selanjutnya, penelitian pengembangan didefinisikan sebagai 

suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi 

program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, 

kepraktisan, dan efektifitas (Seals dan Richey, 1994). Sejalan dengan definisi 

tersebut, Plomp (1999) menambahkan kriteria “dapat menunjukkan nilai tambah” 

selain ketiga kriteria yang disebutkan oleh Seals dan Richey. 

Selanjutnya, Van den Akker dan Plomp (1993) mendeskripsikan penelitian 

pengembangan berdasarkan dua tujuan yaitu: (1) pengembangan prototype 

produk, dan (2) perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan 

evaluasi prototipe produk tersebut.  
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Sedangkan Richey dan Nelson (1996) membedakan penelitian pengembangan atas 

dua tipe sebagai berikut. (a) Tipe pertama difokuskan pada pendesaianan dan 

evaluasi atas produk atau program tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang 

mendukung bagi implementasi program tersebut; (b) Tipe kedua dipusatkan pada 

pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan 

tipe kedua ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan 

dan evaluasi yang efektif. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 

pengembangan adalah suatu proses kajian sistematik untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang 

dikembangkan/dihasilkan antara lain berupa bahan pelatihan untuk guru, materi 

ajar, media pembelajaran, soal-soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. 

2. Komponen/Ciri Utama 

2.1 Ciri Utama Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Selanjutnya, Borg and Gall (1989) menjelaskan empat ciri utama dalam penelitian 

dan pengembangan, yaitu: 

1. Studying research findings pertinent to the product to be develop 

Artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan 

penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. 

2. Developing the product base on this findings 

Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. 

3. Field testing it in the setting where it will be used eventually 

Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam seting atau situasi senyatanya di 

mana produk tersebut nantinya digunakan 

4. Revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage.  

Artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. 

Dari empat ciri utama R&D tersebut, memberikan gambaran bahwa ciri utama 

R&D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal tekait dengan produk yang 

akan dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian produk 
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pendidikan dirancang dan dikembangkan untuk kemudian diuji dan 

diperbaiki/direvisi. 

2.2 Komponen Utama Penelitian Pengembangan (DR) 

Menurut Tim Puslitjaknov (2008), metode penelitian pengembangan memuat 3 

komponen utama yaitu: (1) Model pengembangan, (2) Prosedur pengembangan, 

dan (3) Uji coba produk. Deskripsi dari masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

(1) Model Pengembangan 

Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model 

konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah model yang bersifat 

deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan 

komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan 

menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Model 

teoritik adalah model yang menggambar kerangka berfikir yang didasarkan pada 

teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. 

Dalam model pengembangan, peneliti memperhatikan 3 hal: 

a. Menggambarkan struktur model yang digunakan secara singkat, sebagai dasar 

pengembangan produk. 

b. Apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, maka 

perlu dijelaskan alasan memilih model, komponen-komponen yang 

disesuaikan, dan kekuatan serta kelemahan model dibanding model aslinya. 

c. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan 

mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat 

dalam pengembangan 

(2) Prosedur penelitian pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh 

oleh peneliti/pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan 

berbeda dengan model pengembangan dalam memaparkan komponen rancangan 
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produk yang dikembangkan. Dalam prosedur, peneliti menyebutkan sifat-sifat 

komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan. 

(3) Uji Coba Model atau Produk 

Uji coba model atau produk merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penelitian pengembangan, yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji 

coba model atau produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat 

layak digunakan atau tidak. Uji coba model atau produk juga melihat sejauh mana 

produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. 

Model atau produk yang baik memenuhi 2 kriteria yaitu: kriteria pembelajaran 

(instructional criteria) dan kriteria penampilan (presentation criteria). 

Ujicoba dilakukan 3 kali yang meliputi: (1) Uji-ahli (2) Uji terbatas dilakukan 

terhadap kelompok kecil sebagai pengguna produk; (3) Uji-lapangan (field 

Testing). Dengan uji coba kualitas model atau produk yang dikembangkan. 

3.  Karakteristik Penelitian Pengembangan (DR) 

Menurut Santyasa (2009 : 3), penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan 
kualitas pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut.  

1. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan 
upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 
pertanggung jawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan 
kualitas pembelajaran. 

2. Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 
belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 

3. Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, dan 
uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang 
dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses 
pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya 
dideskripsikan secara jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara 
akademik 

4. Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media 
pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporakan secara 
sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. 

Selanjutnya, ada beberapa motif penelitian pengembangan seperti yang 

dikemukankan oleh Akker (1999), antara lain: 
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a) Motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional, 

seperti eksperimen, survey, analisis korelasi yang fokusnya pada analsis 

deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan 

pengembangan dalam pendidikan. 

b) Keadaan yang sangat kompleks dari banyknya perubahan kebijakan di dalam 

dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih 

evolusioner (interaktif dan siklis). 

c) Penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada 

reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketiadaan bukti. 

4.   Langkah-Langkah Penelitian 

4.1 Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan (R & D) 

Ada beberapa model penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan, antara 

lain model Sugiyono dan model Borg and Gall. Untuk lebih memahami kedua 

model tersebut maka diuraikan sebagai berikut. 

4.1.1 Model Sugiyono 

Menurut Sugiyono (2011 : 298), langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

ada sepuluh langkah sebagai berikut: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan 

data, (3) Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Ujicoba 

produk, (7) Revisi produk, (8) Ujicoba pemakaian, (9) Revisi produk, dan (10) 

Produksi missal. 

Adapun bagan langkah-langkah penelitiannya seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 
(R&D) menurut Sugiyono 
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Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap langkah tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut.  

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala 

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Contoh dalam 

bidang khasanah budaya dan pendidikan adalah Indonesia kaya akan budaya dari 

setiap propinsi seperti cerita rakyat, permainan tradisional, tarian tradisional, 

rumah adat dan masing-masing jenis kearifan lokal tersebut jika dieksplor dapat 

digunakan sebagai konteks untuk mengajarkan materi matematika di sekolah. 

Selanjutnya, menurut Sukardi (2011 : 299) masalah adalah penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan relita yang terjadi. Masalah juga dapat dijadikan potensi 

apabila dapat mendayagunakannya. Misalnya limbah yang dapat didaur ulang 

menjadi sesuatu yang bermanfaat atau masalah rendahnya keaktifan dan hasil 

belajar matematika siswa yang dinggap sebagai masalah nasional. Masalah ini 

dapat diatasi dengan melalui R & D dengan cara meneliti sehingga dapat 

ditemukan suatu model, pola, atau system penanganan terpadu efektif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model, pola, dan system ini akan 

ditemukan dan dapat diaplikasikan secara efektif jika dilakukan melalui penelitian 

dan pengembangan. Tahap pertama adalah melakukan penelitian untuk 

menghasilkan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat 

dirancang model penanganan yang efektif. Untuk mengetahui efektivitas model 

tersebut maka perlu diuji. Pengujian dapat menggunakan metode eksperimen. 

Setelah model teruji maka dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang 

dimaksud. 

Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan 

dengan data empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, 

tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan 

kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.    

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up to date, 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yag dapat digunakan sebagai 
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bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi 

masalah tersebut. Metode yang akan digunakan untuk penelitian tergantung 

permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-

macam. Untuk menghasilkan sistem kerja baru maka peneliti harus membuat 

rancangan kerja baru yang dibuat berdasarkan penilaian terhadap system kerja 

lama, sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap system tersebut. 

Selain itu, peneliti harus mengadakan penelitian terhadap unit lain yang dipandang 

system kerjanya bagus. Selain itu harus mengkaji referensi mutakhir yang terkait 

dengan system kerja yang modern berikut indikator system kerja yang baik. 

Hasil akhir dari kegiatan tersebut berupa desain produk baru yang lengkap dengan 

spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik. Dikatakan hipotetik karena 

efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-

pengujian. Desain produk harus diwujudkan dengan gambar atau bagan, sehingga 

akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya.  

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini system kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari 

yang lama. Dikatakan secara rasional karena validasi disini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan fakta di lapangan. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang 

tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya 

dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan 

dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses 

penelitian sampai ditemukan desain tersebut, sekaligus keunggulannya.  

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahli 

lainnya, selanjutnya dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 
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selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang 

bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang hendak menghasilkan produk 

tersebut.  

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dapat dilakukan melalui eksperimen, yaitu membandingkan 

efektifitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem baru 

(before-after) atau dengan membandingkan dengan kelompok yang tetap 

menggunakan sistem lama. Dalam hal ini kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Sehingga model eksperimen pertama dan kedua dapat digambarkan 

seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2. Desain eksperimen (before-after)  

Keterangan: O1 nilai sebelum treatmen, O2 nilai sesudah treatment, dan X adalah 

treatmen.  

Berdasarkan gambar tersebut dapat diartikan bahwa eksperimen dilakukan dengan 

membandingkan hasil observasi O1 dan O2.  

Model eksperimen yang kedua ditunjukkan oleh gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 3. Desain eksperimen dengan kelompok control (Pretest-postest control 
group design) 

Keterangan: 

O1 : nilai kemampuan awal kelompok eksperimen 

O2 : nilai kemampuan kelompok eksperimen setelah menggunakan treatment 

baru 

O3 : nilai kemampuan awal kelompok kontrol 

O4 : nilai kemampuan kelompok kontrol dengan tetap menggunakan treatment 

lama 

O1 X O2 

R O1 X O2 

R O3 O4 
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Berdasarkan gambar tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Sebelum treatmen 

baru diujicobakan, dipilih kelompok kerja tertentu yang akan menggunakan 

treatment tersebut. Bila kelompok tersebut jumlahnya banyak, eksperimen 

dilakukan pada sampel yang dipilih secara random. Kelompok pertama yang akan 

menggunakan metode baru disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok 

yang tetap menggunakan metode lama disebut kelompok kontrol. R berarti 

pengambilan kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan secara random. Kedua 

kelompok tersebut selanjutnya diberi pretes atau melalui pengamatan untuk 

mengetahui posisi kemampuan kedua kelompok tersebut. Bila kedua kelompok 

tersebut mempunyai kemamuan yang sama atau tidak berbeda secara signifikan 

maka kelompok terseut sudah sesuai untuk dijadikan sebagai kelompok 

eksperimen. Bila posisi kemampuan kedua kelompok tersebut berbeda secara 

signifikan maka pengambilan kelompok perlu diulang sampai diperoleh posisi 

kemampuan tidak berbeda secara signifikan. 

Pengujian signifikansi efektivitas dan efisiensi treatment baru, bila data berbentuk 

interval dan dilakukan pada dua kelompok maka dapat menggunakan t-test 

berpasangan (related), sedangkan bila dilakukan pada lebih dari dua kelompok 

dapat menggunakan Analisis Varians (Anava). 

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2011 : 307), untuk membuktikan signifikansi 

perbedaan tindakan lama dan baru tersebut, perlu diuji secara statistic dengan t-

test berkorelasi (related). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

푡 =
푋 − 푋

푠
푛 + 푠

푛 − 2푟 푠
√푛

푠
√푛

 

Keterangan: 

푋  : Rata-rata sampel 1 (tindakan lama) 

푋  : Rata-rata sampel 2 (tindakan baru) 

s1 : Simpangan baku sampel 1 (tindakan lama) 

s2 : Simpangan baku sampel 2 (tindakan baru) 

s1
2 : Varians sampel 1 

s2
2 : Varians sampel 2 
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r : Korelasi antara data dua kelompok 

7. Revisi Produk 

Pengujian produk pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja 

tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama.    

8. Ujicoba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak 

terlalu penting. 

9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat 

kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk 

selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja 

atau tindakan.  

10. Pembuatan Produk Masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 

4.1.2 Model Borg and Gall 

Menurut Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud dengan model penelitian dan 

pengembangan adalah “a process used develop and validate educational 

product”. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut ‘research based 

development’, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil 

pendidikan, research and development juga bertujuan untuk menemukan 

pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘basic research’, atau untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis 

melalui ‘applied research’, yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan.  

Menurut Borg dan Gall (1989: 783-795), pendekatan research and development 

(R & D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. Adapun bagan langkah-

langkah penelitiannya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 4. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 
(R&D) menurut Borg dan Gall 

 
Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap langkah tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting)  

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, 

penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.  

a) Analisis kebutuhan: Untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa 

kriteria, yaitu 1) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal  

b) yang penting bagi pendidikan? 2) Apakah produknya mempunyai 

kemungkinan untuk dikembangkan? 3) Apakah SDM yang memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang akan mengembangkan 

produk tersebut ada? 4) Apakah waktu untuk mengembangkan produk 

tersebut cukup? 

c) Studi literatur: Studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap 

produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan untuk 

mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan 

pengembangan produk yang direncanakan. 

d) Riset skala kecil: Pengembang sering mempunyai pertanyaan yang tidak bisa 

dijawab dengan mengacu pada reseach belajar atau teks professional. Oleh 

karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui 

beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. 

2.    Merencanakan Penelitian (Planning) 

Research and 
Information 
collecting 

 
Planning 

 

Develop 
preliminary 

form of product 
 

Preliminary 
field testing 

 

Main product 
revision 

Main field 
testing 

Operational 
product 
revision 

Operational 
field testing 

Final product 
revision 

Dissemination 
and 

Implementation 
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Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang dapat melanjutkan langkah 

kedua, yaitu merencanakan penelitian. Perencaaan penelitian R & D 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 of Product) 

Langkah ini meliputi: 1) Menentukan desain produk yang akan dikembangkan 

(desain hipotetik); 2) menentukan sarana dan prasarana penelitian yang 

dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan; 3) menentukan tahap-

tahap pelaksanaan uji desain di lapangan; 4) menentukan deskripsi tugas pihak-

pihak yang terlibat dalam penelitian. 

4.     Preliminary Field Testing 

Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi: 1) 

melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik 

substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji lapangan awal 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain 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.    Main Field Test  

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 penggulangan; 3) Hasil uji lapangan 

adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

7.    Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih 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 
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lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang 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 Akhir (Dissemination and 

Implementation) 

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

massa. Distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. 

Teknik analisis data, langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangan 

dikenal dengan istilah lingkaran research dan development menurut Borg and Gall 

terdiri atas: 

(a)   meneliti hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan  

dikembangkan, 

(b)   mengembangkan produk berdasarkan hasil penelitian, 

(c)    uji lapangan 

(d)   mengurangi devisiensi yang ditemukan dalam tahap ujicoba lapangan. 

4.1.3 Pengembangan Perangkat Pembelajaran atau Perancangan Produk  

Pada proses perancangan produk, peneliti harus menggunakan sebuah model 

perancangan untuk membuat rancangan produk awal tersebut. Menurut Gustafson 
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(2002: 18), ada beberapa model pengembangan perangkat pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam merancang sebuah produk pendidikan. Model rancangan 

harus disesuaikan dengan model produk yang akan dibuat. 

(1)     Classroom-Oriented Models 

Classroom-Oriented Models adalah model yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas baik pendidik maupun peserta didik. Hal 

ini berkaitan erat dengan bahan ajar, perencanaan strategi pembelajaran, 

pemilihan media pembelajaran, sistem penyampaian dan evaluasi. Beberapa 

model yang bisa digunakan dalam perancangan model yang berorientasi kelas 

adalah: 

a) Model Gerlach dan Ely 

b) Model Heinich, Molenda, Russel dan Smaldino 

c) Model Newby, Stepich, Lehman dan Russel 

d) Model Morrison, Ross dan Kemp 

(2)    Product-Oriented Models 

Karakteristik model pengembangan produk mempunyai empat asumsi, yaitu: (1) 

Produk pembelajaran yang diperlukan (2) Pengembangan yang perlu dan penting 

pada produk yang sudah ada (3) penekanan pada uji coba dan revisi (4) produk 

harus dapat digunakan. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk proses 

perancangan model yang berorientasi produk, yaitu: 

a) Model Bergman and Moore 

b) Model de Hoog, de Jong dan de Vries 

c) Model Nieveen 

d) Model Seels and Glasgow 

(3)   System-Oriented Models 

Model perancangan yang berorientasi sistem diantaranya adalah sebagai berikut. 

a) The Interservice Procedures for Instructional Systems Development (IPISD) 

Models 

b) The Gentry Models 

c) The Dorsey, Goodrum dan Schwen Model 

d) The Diamond Model 

e) The Smith and Ragan Model 
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f) The Dick, Carey dan Carey Model 

Selanjutnya, beberapa model rancangan pengembangan tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

Model Dick and Carey 

Model Dick and Carey adalah model desain Instruksional yang dikembangkan 

oleh Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model ini adalah salah satu dari 

model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip disain 

instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus di tempuh secara 

berurutan.  

Model Dick and Carey terdiri dari 10 langkah. Setiap langkah sangat jelas maksud 

dan tujuannya sehingga bagi perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk 

mempelajari model desain yang lain. Kesepuluh langkah pada model Dick and 

Carey menunjukan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah 

yang satu dengan yang lainya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat pada Dick 

and Carey sangat ringkas, namun isinya padat dan jelas dari satu urutan ke urutan 

berikutnya.  

Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah–langkah Desain 

Pembelajaran menurut Dick and Carey adalah sebagai berikut: (1) 

Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran; (2) Melaksanakan analisi 

pembelajaran; (3) Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa; 

(4) Merumuskan tujuan performansi; (5) Mengembangkan butir–butir tes acuan 

patokan; (6) Mengembangkan strategi pembelajaran; (7) Mengembangkan dan 

memilih materi pembelajaran; (8) Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; 

(9) Merevisi bahan pembelajaran; dan (10) Mendesain dan melaksanakan evaluasi 

sumatif. 

Selanjutnya, langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Identifikasi Tujuan (Identity Instructional Goal(s)). 

Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat 

melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program instruksional. Tujuan 

instruksional mungkin dapat diturunkan dari daftar tujuan, dari analisis kinerja 
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(performance analysis), dari penilaian kebutuhan (needs assessment), dari 

pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa, dari analisis orang-orang yang 

melakukan pekerjaan (Job Analysis), atau dari persyaratan lain untuk instruksi 

baru. Langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi maupun 

sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu di 

mana tujuan pembelajaran pada kurikulum agar dapat melahirkan suatu rancangan 

pembangunan. 

(2)   Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional Analysis) 

Langkah ini, pertama mengklasifikasi tujuan ke dalam ranah belajar Gagne, 

menentukan langkah demi langkah apa yang dilakukan orang ketika mereka 

melakukan tujuan tersebut (mengenali keterampilan bawahan / subordinat). 

Langkah terakhir dalam proses analisis instruksional adalah untuk menentukan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap, yang dikenal sebagai perilaku masukan 

(entry behaviors), yang diperlukan siswa untuk dapat memulai instruksional. Peta 

konsep akan menggambarkan hubungan di antara semua keterampilan yang telah 

diidentifikasi. 

(3)   Analisis Siswa dan Lingkungan (Analyze Learners and Contexts) 

Pada langkah ini, dilakukan analisis siswa, analisis konteks di mana mereka akan 

belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. 

Keterampilan siswa, pilihan, dan sikap yang telah dimiliki akan digunakan untuk 

merancang strategi instruksional. 

(4)  Merumuskan Tujuan Performansi (Write Performance Objectives) 

Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi 

dalam analisis instruksional, keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana 

keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. 

(5)   Pengembangan Tes Acuan Patokan (Develop Assessment Instruments) 

Berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, langkah ini adalah 

mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar (tes acuan patokan) untuk 

mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan. Penekanan 
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utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang digambarkan dalam 

tujuan dan penilaian yang diminta. 

(6)  Pengembangan Siasat Instruksional (Develop Instructional Strategy) 

Bagian-bagian siasat instruksional menekankan komponen untuk 

mengembangkan belajar siswa termasuk kegiatan prainstruksional, presentasi isi, 

partisipasi peserta didik, penilaian, dan tindak lanjut kegiatan. 

(7) Pengembangan atau Memilih Material Instruksional (Develop and Select 

Instructional Materials). 

Ketika kita menggunakan istilah bahan instruksional kita sudah termasuk segala 

bentuk instruksional seperti panduan guru, modul, overhead transparansi, kaset 

video, komputer berbasis multimedia, dan halaman web untuk instruksional jarak 

jauh.  

(8) Merancang dan Melaksanakan Penilaian Formatif (Design and Conduct 

Formative Evaluation of Instruction). 

Ada tiga jenis evaluasi formatif yaitu penilaian satu-satu, penilaian kelompok 

kecil, dan penilaian uji lapangan. Setiap jenis penilaian memberikan informasi 

yang berbeda bagi perancang untuk digunakan dalam meningkatkan instruksional. 

Teknik serupa dapat diterapkan pada penilaian formatif terhadap bahan atau 

instruksional di kelas. 

(9)  Revisi Instruksional (Revise Instruction) 

Strategi instruksional ditinjau kembali dan akhirnya semua pertimbangan ini 

dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk membuatnya menjadi alat 

instruksional yang lebih efektif. 

(10) Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design and Conduct 

Summative Evaluation) 

Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang 

dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diujicobakan/ 

diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. 
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Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan suatu mata 

pelajaran dengan menggunakan model Dick and Carey, antara lain: (1) pada awal 

proses pembelajaran siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal–hal yang 

berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran, (2) adanya pertautan antara tiap 

komponen khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang 

dikehendaki, (3) menerangkan langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam 

melakukan perencanaan desain pembelajaran. 

Model Four-D 

Metode pengembangan (development research) dengan menggunakan pendekatan 

pengembangan model 4D (four-D model) mempunyai beberapa tahapan. Tahapan 

model pengembangan meliputi tahap pendefinisian (define), tahap perancangan 

(design), tahap pengembangan (develop) dan tahap penyebaran (disseminate).  

Menurut Trianto (2007 : 65), secara garis besar keempat tahap tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a.    Tahap Pendefinisian (Define)  

Tujuan tahap ini adalah menentapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu: (a) 

analisis ujung depan, (b) analisis siswa, (c) analisis tugas, (d) analisis konsep, dan 

(e) perumusan tujuan pembelajaran. 

b.   Tahap Perencanaan (Design) 

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini 

terdiri dari empat langkah yaitu, (a) penyusunan tes acuan patokan, merupakan 

langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan tahap design. Tes 

disusun berdasarkan hasil perumusan Tujuan Pembelajaran Khusus (Kompetensi 

Dasar dalam kurikukum KTSP). Tes ini merupakan suatu alat yang mengukur 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan belajar 

mengajar, (b) pemilihan media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi 

pelajaran, dan (c) pemilihan format. Di dalam pemilihan format ini misalnya dapat 

dilakukan dengan mengkaji format-format perangkat yang sudah ada dan yang 

dikembangkan di negara-negara yang lebih maju. 

c.   Tahap Pengembangan (Develop)  
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Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah 

direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini meliputi: (a) validasi 

perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi, (b) simulasi yaitu kegiatan 

mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan (c) uji coba terbatas dengan siswa 

yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai dasar revisi. 

Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa yang sesuai dengan 

kelas sesungguhnya. 

d.  Tahap Penyebaran (Disseminate)  

Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan 

pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang 

lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam 

KBM. 

4.2 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan (DR) 

Menurut Akker (1999), ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan, antara lain: 

1.   Pemeriksaan pendahuluan (preliminary inverstigation). 

Pemeriksaan pendahuluan yang sistematis dan intensif dari permasalahan yang 

ada antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut: (a) tinjauan ulang 

literatur, (b) konsultasi tenaga ahli, (c) analisa tentang ketersediaan contoh untuk 

tujuan yang terkait, dan (d) studi kasus dari praktek yang umum untuk merincikan 

kebutuhan. 

2.   Penyesuaian teoritis (theoretical embedding) 

Usaha yang lebih sistematis dibuat untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam 

mengemukakan dasar pemikiran secara teoritis untuk pilihan desain yang akan 

dikembangkan. 

3.   Uji empiris (empirical testing) 

Bukti empiris yang jelas menunjukkan tentang kepraktisan dan efektivitas dari 

intervensi. 

4.   Proses dan hasil dokumentasi, analisis dan refleksi (documentation, analysis, 

and reflection on process and outcome). 

Implementasi dan hasil yang diperoleh digunakan pada spesifikasi dan perluasan 

metodologi rancangan dan pengembangan penelitian. 
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Selanjutnya, menurut Tessmer (1998), penelitian pengembangan difokuskan pada 

2 tahap yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation yang meliputi self 

evaluation, prototyping (expert reviews, one-to-one, dan small group), serta field 

test. Adapun alur desain formative evaluation seperti ditunjukkan pada gambar 5 

berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Desain formative evaluation (Tessmer, 1998) 

Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap langkah pada alur desain tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.   Tahap Preliminary 

Tahap ini adalah tahap penentuan tempat dan subjek penelitian, misalnya dengan 

cara menghubungi kepala sekolah dan guru yang bersangkutan di sekolah yang 

akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, melakukan persiapan-persiapan, 

seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerja sama dengan guru kelas 

yang dijadikan tempat penelitian, atau menentukan siapa saja yang nantinya 

terlibat dalam penelitian. 

2.   Tahap Formative Evaluation 

1)   Self Evaluation 

a. Analisis 

Tahap ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Pada tahap ini 

dilakukan analisis pendahuluan meliputi analisis siswa, analisis kurikulum, dan 

analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. 

b. Desain 

Pada tahap ini dilakukan pendesainan perangkat yang akan dikembangkan, 

meliputi pendesainan kisi-kisi, tujuan, dan metode yang akan di kembangkan. 

Kemudian hasil desain yang telah diperoleh divalidasi dengan teknik validasi 

yang telah ada, misalnya menggunakan teknik triangulasi data. Pada triangulasi 

Self Evaluation 

Expert 
Review 

One-to-one 

Revise Small Group Field Test 

Revise Revise 
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data, desain tersebut divalidasi oleh pakar (expert) dan teman sejawat.  Hasil 

pendesainan ini disebut sebagai prototipe pertama. 

2)   Prototyping 

Hasil pendesainan pada prototipe pertama yang dikembangkan atas dasar self 

evaluation diberikan pada pakar (expert review) dan siswa (one-to-one) secara 

paralel. Dari hasil keduanya dijadikan bahan revisi. Hasil revisi pada prototipe 

pertama dinamakan dengan prototipe kedua. 

a. Expert Review 

Pada tahap expert review, dilakukan pencermatan terhadap produk yang telah 

didesain, penilaian dan evaluasi oleh pakar. Pakar-pakar tersebut menelaah 

konten, konstruk, dan bahasa dari masing-masing prototipe. Saran–saran para 

pakar digunakan untuk merevisi perangkat yang dikembangkan. Pada tahap ini, 

tanggapan dan saran dari para pakar (validator) tentang desain yang telah dibuat 

ditulis pada lembar validasi sebagai bahan revisi dan menyatakan bahwa apakah 

desain ini telah valid atau belum. 

b. One-to-one 

Pada tahap one-to-one, dilakukan ujicoba desain yang telah dikembangkan kepada 

siswa/guru yang menjadi tester. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk 

merevisi desain yang telah dibuat. 

c. Small group 

Hasil revisi dari telaah expert dan kesulitan yang dialami pada saat uji coba pada 

prototipe pertama dijadikan dasar untuk merevisi prototipe tersebut dan 

dinamakan prototipe kedua yang kemudian hasilnya diujicobakan pada small 

group. Hasil dari pelaksanaan ujicoba ini selanjutnya digunakan untuk revisi 

sebelum dilakukan ujicoba pada tahap field test. Setelah dilakukan revisi soal 

berdasarkan saran/komentar siswa pada small group, diperoleh hasil analisis butir 

soal ini yang selanjutnya dinamakan prototipe ketiga. 

3)   Field Test 

Saran-saran serta hasil ujicoba pada prototipe kedua dijadikan dasar untuk 

melakukan revisi pada desain prototipe kedua. Hasil revisi selanjutnya 

diujicobakan ke subjek penelitian. Uji coba dalam hal ini merupakan uji lapangan 
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atau field test. Produk yang telah diujicobakan pada uji lapangan haruslah produk 

yang telah memenuhi kriteria kualitas. Seperti telah dikemukakan oleh Akker 

(1999) bahwa tiga kriteria kualitas adalah: validitas, kepraktisan, dan efektivitas 

(memiliki efek potensial). 

5. Laporan 

5.1  Laporan Penelitian dan Pengembangan (R&D)  

Seperti telah dikemukakan bahwa metode penelitian dan pengembangan 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga 

menghasilkan produk baru, dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut. 

Dengan demikian laporan penelitian yang dibuat harus selalu dilampiri dengan 

produk yang dihasilkan. Lampiran berupa produk yang dihasilkan tersebut dibuat 

dalam buku tersendiri, dan diberikan penjelasan tentang kehebatan produk 

tersebut berdasarkan hasil ujicoba, serta cara menggunakan produk tersebut. 

Adapun sistematika laporan penelitian R&D menurut Sugiyono (2011 : 342) 

adalah sebagai berikut. 

HALAMAN JUDUL 

ABSTRAK 

PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan  

D. Manfaat 

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

A. Deskripsi Teori 

B. Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis (Produk yang akan dihasilkan) 
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BAB III PROSEDUR PENELITIAN 

A. Langkah-langkah Penelitian 

B. Metode Penelitian Tahap I 

1. Populasi Sampel Sumber Data 

2. Teknik Pengumpulan Data 

3. Instrumen Penelitian 

4. Analisis Data 

5. Perencanaan Desain Produk 

6. Validasi Desain 

C. Metode Penelitian Tahap II 

1. Model Rancangan Eksperimen untuk Menguji 

2. Populasi dan Sampel 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Instrumen Penelitian 

5. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Desain Awal Produk (gambar dan penjelasan) 

B. Hasil Pengujian Pertama 

C. Revisi Produk (gambar setelah direvisi) 

D. Hasil Pengujian Tahap II 

E. Revisi Produk (gambar setelah direvisi) 

F. Pengujian Tahap ke III (bila perlu) 

G. Penyempurnaan Produk (gambar terakhir) 

H. Pembahasan Produk 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN PENGGUNAANNYA 

A. Kesimpulan 

B. Saran Penggunaan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN INSTRUMEN 

LAMPIRAN DATA 

LAMPIRAN PRODUK YANG DIHASILKAN BERIKUT BUKU 

PENJELASANNYA 
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5.2 Laporan Penelitian Pengembangan (DR) 

Laporan pada Penelitian Pengembangan pada dasarnya hampir sama dengan 

laporan pada Penelitian dan Pengembangan. Hanya saja dalam Penelitian 

Pengembangan tidak ada hipotesis. 

C. Penutup 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

salah satu metode penelitian yang dapat digunakan oleh guru untuk memecahkan 

masalah-masalah khususnya dalam bidang pendidikan adalah penelitian 

pengembangan atau research and development (R&D). Penelitian pengembangan 

adalah suatu langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefekitifannya, serta 

bersifat longitudinal atau bertahap. Sebelum melakukan penelitian pengembangan 

hendaknya guru memiliki pengetahuan yang memadai mengenai komponen utama 

R&D, karakteristik atau cirinya, langkah-langkah penelitian yang terdapat 

beberapa versi tergantung ahli, misalnya model Sugiyono atau model Borg and 

Gall, dan selanjutnya membuat laporan penelitian. Dengan dilakukannya 

penelitian pengembangan diharapkan dapat turut memajukan dunia pendidikan.  
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