
Penelitian dan Pengembangan 

 

1. Konsep dan Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D adalah  

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. produk 

tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, 

modul, alai bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat 

lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di 

kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, 

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll. 

Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu 

siklus, yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan 

pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Umpamanya untuk 

meningkatkan kemampuan guru-guru yang tersebar dalam suatu daerah yang sangat 

luas membutuhkan bahan latihan atau penataran yang disusun dalam bentuk modul. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk 

yang akan dihasilkan. Materi latihan apa yang harus diberikan dan bagaimana proses 

pembelajarannya. Materi dan proses pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan 

kondisi, latar belakang dan kemampuan guru yang akan mempelajarinya, serta sumber-

sumber belajar yang ada di daerah mereka masing-masing. Setelah itu barulah dibuat 

draf produk, atau produk awal yang masih kasar, kemudian produk tersebut diujicobakan 

di lapangan dengan sampel secara terbatas dan sampel lebih luas secara berulang-ulang. 

Selama kegiatan uji coba dilakukan pengamatan dan evaluasi. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan evaluasi diadakan penyempurnaan-penyempurnaan. Kegiatan evaluasi 

dan penyempurnaan dilakukan secara terns menerus sampai dihasilkan produk yang 

terbaik atau produk standar. Untuk menguji keampuham produk yang dihasilkan 

diadakan pengujian mutu hasil dengan menggunakan metode eksperimen. 



Penelitian-penelitian di bidang pendidikan, umumnya tidak diarahkan pada 

pengembangan suatu produk, tetapi ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru 

berkenaan dengan fenomenafenomena yang bersifat fundamental, serta praktik-praktik 

pendidikan. penelitian tentang fenomena-fenomena fundamental pendidikan 

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

pendidikan dilakukan melalui penelitian terapan (applied research). Beberapa 

penelitian terapan secara sengaja diarahkan pada pengembangan suatu produk, 

beberapa penelitian lain melakukan pengembangan produk secara tidak sengaja, karena 

dalam penelitiannya mengandung atau menuntut pengembangan produk. Untuk 

mengetahui keampuham model pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan 

pembelajaran tatap muka, menuntut pengembangan modul atau bahan ajar yang akan 

digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembuatan modul atau bahan ajar yang baik 

menuntut penelitian pengembangan. 

 
Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus 

kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi 

adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat teoretis dengan 

penelitian terapan yang bersifat praktis. Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau 

disambungkan dengan penelitian dan pengembangan. Sesuatu produk yang baik yang akan 

dihasilkan apakah itu perangkat keras atau perangkat lunak, memiliki karakteristik-

karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut merupakan perpaduan dari 

sejumlah konsep, prinsip, asumsi, hipotesis, prosedur berkenaan dengan sesuatu hal 

yang telah ditemukan atau dihasilkan dari penelitian dasar.  

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, ada beberapa metode yang 

digunakan, yaitu metode: deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Metode penelitian 

deskriptif, digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi 

yang ada. Kondisi yang ada mencakup: (1) kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai 

bahan perbandingan atau bahan dasar (embrio) untuk produk yang akan dikembangkan, 



(2) kondisi pihak pengguna, seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, Berta 

pengguna lainnya, (3) kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur 

manusia, saran-prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. 

Metode evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu 

produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan 

uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan 

temuan-temuan hasil uji coba diadakan penyempurnaan-penyempurnaan. 

Metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang 

dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi (pengukuran), tetapi 

pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada kelompok 

pembanding. Dalam eksperimen telah diadakan pengukuran selain pada 

kelompok eksperimen juga pada kelompok pembanding atau kelompok kontrol. 

Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontro dilakukan secara acak atau 

random. Pembandingan hasil eksperimen men pada kedua kelompok tersebut dapat 

menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dihasilkan. 

Strategi penelitian dan pengembangan banyak digunakan dalam teknologi 

instruksional atau teknologi pembelajaran yang sekarang lebih difokuskan pada sistem 

instruksional atau sistem pembelajaran. Strategi ini banyak digunakan untuk 

mengembangan model-model: desain atau perencanaan pembelajaran, proses atau 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan model-model program 

pembelajaran. Penelitian dan pengembangan juga banyak digunakan untuk 

mengembangkan bahan ajaran, media pembelajaran serta manajemen pembelajaran. 

Penggunakan strategi penelitian dan pengembangan dalam teknologi instruksional 

banyak digunakan dalam pendidikan dan pelatihan bidang industri, bisnis, 

kemiliteran, teknologi, kedokteran, dll. Pendekatan ini digunakan untuk pengembangan 

segi software, hardware, teknoware maupun manage ware. 



2. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan 

Menurut Borg dan Gall (1989) ada sepuluh langkah pelaksanaan strategi 

penelitian dan pengembangan. 

1. Penelitian dan pengumpulan data (research and information collecting). 

Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan 

pertimbangan-pertimbangan dari segi 

nilai. 

2. Perencanaan (planning). Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang 

hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah 

penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 

3. Pengembangan draf produk (develop preliminary form of product). 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. 

4. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing). Uji coba di lapangan pada 1 

sampai 3 sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek uji coba (guru). Selama uji 

coba diadakan pengamatan, wawancara dan pengedaran angket. 

5. Merevisi hasil uji coba (main product revision). Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6. Uji coba lapangan (main field testing). Melakukan uji coba yang lebih lugs pada 5 

sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai dengan 100 orang subjek uji coba. Data 

kuantitatif penampilan guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan 

dikumpulkan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi dan kalau mungkin 

dibandingkan dengan kelompok pembanding. 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operasional product revision). 

Menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

8. Uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing). Dilaksanakan pada 10 sampai 

dengan 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Pengujian dilakukan 



melalui angket, wawancara, danobservasi dan analisis hasilnya. 

9. Penyempurnaan produk akhir (final product revision). Penyempurnaan didasarkan 

masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 

10. Diseminasi dan imple-nentasi (Dissemination and implementation). Melaporkan 

hasilnya dalam pertemuan profesional dar, dalam jurnal. Bekerjasama dengan 

penerbit untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk pengontrolar, kualitas. 

Jika kesepuluh langkah penelitian pengembangan ini diikuti dengan benar, dapat 

menghasilkan sebuah produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang siap 

dioperasikan atau digunakan di sekolah-sekolah. 

 

Penjelasan secara lebih rinci dari masing-masing tahapan, dapat diikuti dalam 

uraian berikut. 

 

Penelitian dan Pengumpulan Data 

Pengukuran Kebutuhan (Needs Assessment) 

 
Produk yang dikembangkan dalam pendidikan dapat berupa perangkat keras seperti 

alai bantu pembelajaran, buku, modul atau paket belajar, dll., atau perangkat lunak seperti 

program-program pendidikan dan pembelajaran, model-model pendidikan, kurikulum, 

implementasi, evaluasi, instrumen pengukuran, dll *Beberapa kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih produk yang akan dikembangkan. 

1. Apakah produk yang akan dibuat penting untuk bidang pendidikan? 

2. Apakah produk yang akan dikembangkan memiliki nilai ilmu, keindahan dan 

kepraktisan? 

3. Apakah para pengembang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam 

mengembangkan produk ini? 

4. Dapatkah produk tersebut dikembangkan dalam jangka waktu yang tersedia? 



Studi Literatur 

Untuk mengembangkan suatu produk pendidikan diperlukan studi literatur. 

Studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis 

yang memperkuat suatu, produk. Produk pendidikan, terutama produk yang berbentuk 

model, program, sistem, pendekatan, software dan sejenisnya memiliki dasar-dasar 

konsep atau teori tertentu. Untuk menggali konsep-konsep atau teori-teori yang 

mendukung suatu produk perlu dilakukan kajian literatur secara intensif. Melalui studi 

literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-

kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara 

optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk 

mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. 

Penelitian dalam Skala Kecil 

Dari beberapa pengalaman penelitian dan pengembangan, hasil pengukuran 

kebutuhan dan studi literatur, belum cukup memberikan dasar-dasar kongkrit bagi 

pengembangan suatu produk. Kedua hasil studi tersebut masih perlu dilengkapi dengan 

penelitian langsung ke lapangan, bagaimana hal yang akan diproduksi itu 

dilaksanakan.  

Perencanaan 

 
Berpegang pada hasil-hasil dari studi literatur, pengukuranpengumpulan data 

kebutuhan dan penelitian dalam Skala kecil, dapat disusun rencana pengembangan 

produk. Perencanaan ini meliputi rancangan produk yang akan dihasilkan, serta 

proses pengembangnnya. 

Rancangan produk yang akan dikembangkan minimal mencakup: 1) tujuan dari 

penggunaan produk, 2) siapa pengguna dari produk tersebut, dan 3) deskripsi dari 

komponen-komponen produk dan penggunaannya. Tujuan penggunaan produk perlu 



dirumuskan sejelas dan sekongkrit mungkin. Dalam teknologi instruksional tujuan 

dirumuskan dalam bentuk objektif yang menggambarkan perilaku-perilaku yang bisa 

diamati atau diukur. 

Pengembangan Produk Awal 

Hasil – hasil pengukuran dan analisis kebutuhan memberikan masukan tentang 

jenis-jenis produk pendidikan apa yang diperlukan oleh sekolah saat ini. Hasil-hasil 

studi literatur memberikan masukan tentang beberapa karakteristik penting dari 

produk yang akan dikembangkan, serta bentuk-bentuk produk yang telah dikembangkan di 

tempat lain. Hasil-hasil penelitian dalam lingkup.terbatas memberikan gambaran 

tentang embrio dan/atau produk-produk sejenis yang telah digunakan, pelaksanaan 

produk yang ada, dan kemungkinan faktor-faktor yang akan mendukung dan menghambat 

penggunaan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan masukan dari ketiga kegiatan 

tersebut dapat dirumuskan sosok atau bangun tentatif dari produk yang akan 

dikembangkan. Sosok atau bangun produk tersebut masih merupakan produk awal, bersifat 

tentatif yang akan disempurnakan melalui serentetan kegiatan uji coba.  

Meskipun masih merupakan produk awal, bersifat draf kasar, tetapi sudah 

disusun selengkap dan sesempurna mungkin.  

Uji Coba dan Penyempurnaan ProdukAwal 

Uji coba atau evaluasi ini semata-mata bersifat perkiraan atau judgement, 

berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para pengembangan dan ahli. Dalam 

penulisan tesis atau disertasi, judgement ini bisa dilakukan oleh tim pembimbing atau 

promotor. Evaluasi atau judgment dari para ahli sangat penting, terutama untuk 

menilai kelayakan dasar-dasar konsep atau teori yang digunakan. Kelayakan praktis 

juga bisa dilakukan oleh para ahli atau pembimbing, karena mereka juga punya 

pengalaman dan wawasan praktik yang cukup luas. Uji coba atau evaluasi oleh para ahli 

juga diperlukan untuk melihat kelayakan produk secara lebih makro. Uji coba lapangan 



akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus untuk kemudian ditarik 

kesimpulan secara umum atau digeneralisasikan.  

Uji Coba dan Penyempurnaan Produk yang telah Disempurnakan 

Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan 

penyempurnaan produk masih harus dilakukan satu kali putaran lagi. Hal itu dilakukan 

karena produk yang dikembangkan adalah produk standar, yang berlaku secara nasional 

atau untuk lingkup, propinsi, minimal lingkup kota/kabupaten. Agar menghasilkan suatu 

produk yang memenuhi standar kota/kabupaten, maka sampel uji coba harus mewakili 

populasi kota/kabupaten. Demikian juga kalau ingin mencapai standar propinsi atau 

nasional, maka Jumlah dan karakteristik sampelnya harus mewakili populasi propinsi 

dan nasional. 

Uji coba dan penyempurnaan pada tahap, produk awal masih difokuskan 

kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan 

kelayakan dalam konteks populasi. Kelayakan populasi dilakukan dalam uji coba clan 

penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Dalam tahap, ini uji coba dan 

penyempurnaan dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar. Sampel yang 

digunakan dalam uji coba tahap, kedua ini lebih besar 

Pengujian Produk Akhir 

Untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki 

keunggulan dalam praktik, maka dibutuhkan pengujian produk akhir. Dalam pengujian 

ini tidak ada lagi penyempurnaan produk (paket latihan), sebab produk sudah 

dipandang sempurna dalam uji coba putaran kedua. Borg dan Gall masih mengadakan 

penyempurnaan pada tahap ini. Pengujian produk dapat dilakukan pada sekolah-sekolah 

dengan guru-guru yang sama pada uji coba kedua, bisa juga pada sekolah dan guru-

guru lain dengan jumlah yang sama. Kalau menggunakan sekolah dan guru yang lain, 



itu lebih baik karena betul-betul barn, mereka belum punya pengalaman menggunakan 

paket tersebut. Dalam penelitian disebutnya tidak ada unsur kematangan. Kalau 

menggunakan sekolah dan guru-guru yang sama dengan uji coba putaran kedua, maka 

topik atau pokok bahasannya harus berbeda. 

Diseminasi, Implementasi dan Institusionalisasi 

Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, 

langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi dar, institusionalisasi. Diseminasi 

merupakan langkah untuk mensosialisasikan dan menyebarkan hasil. Diseminasi dari 

produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga di bawah Departerner, 

Pendidikan Nasioanl, sangat mudah. Dengan legalisasi dar, instruksi dari 

Menteri, Dirjen atau minimal Direktur, maka suatu produk dalam tempo singkat bisa 

didiseminasikan ke Dinar-Dinar Pendidikan dan ke sekolah-sekolah untuk kemudian 

diimplementasikan dan diinstitusionalisasikan. 

Diseminasi dari produk yang dikembangkan oleh lembaga swasta atau perorangan 

membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Proses diseminasi dan 

implementasinya akan berhadapan dengan masalah kebijakan, legalitas dan pendanaan. 

Produk lembaga-lembaga di bawah departemen memiliki ketiganya, sehingga 

implementasi dan institusionalisasi suatu produk tinggal di instruksikan atau di-SK-

kan. Produk-produk nondepertemen (pemerintah) meskipun mutunya bagus, relevan 

dan menunjang program pendidikan yang sedang digalakan, tetapi masih mem-. 

butuhkan berbagai bentuk sosialiasi untuk bisa didiseminasikan dan 

diimplementasikan. 

 

3. Modifikasi Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Sukmadinata dan kawan-kawan telah melakukan 4 penelitian menggunakn 

pendekatan penelitian dan pengembangan yang cukup punya arti bagi pengembangan 

pendidikan di Indonesia. 



Tahap-tahap Penelitian dan Pengembangan yang Dimodifikasi 

Keempat penelitian tersebut menggunakan. pendekatan penelitian yang sama, 

yaitu penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi dari sepuluh langkah penelitian 

dan pengembangan dari Borg dar, Gall. Secara garis besar langkah penelitian dan 

pengembangan yang dikembangkan oleh Sukmadinata dan kawan-kawan terdiri atas 

tiga tahap, yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Model. 

1). Studi Pendahuluan 

Tahap pertama studi pendahuluan merupakan tahap awal atau persiapan untuk 

pengembangan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah, pertama studi kepustakaan, kedua 

survai lapangan dan ketiga penyusunan produk awal atau draf model (karena yang 

dikembangkan umumnya berbentuk model). Studi kepustakaan merupakan kajian 

untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan produk 

atau model yang akan dikembangkan. Umpamanya untuk penyusunan model 

pembelajaran bagi pengembangan kemampuan berkomunikasi anak SD kelas tinggi, 

studi kepustakaan difokuskan mengkaji konsep dan teori-teori tentang model-model 

pembelajaran bahasa, khususnya dalam pengembangan berkomunikasi. Studi 

kepustakaan juga mengkaji perkembangan, karakteristik anak SD kelas tinggi (kelas 5 

dan 6) khususnya dalam kemampuan berkomunikasi. Selain dari itu studi kepustakaan 

juga mengkaji hasil-hasil. penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pembelajaran 

bahasa dan berkomunikasi. 

Draf model tersebut selanjutnya direvisi dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 

oleh para ahli dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, pendidikan bahasa Indonesia, 

dan beberapa guru SD senior yang punya pengalaman dalam pembelajaran dan pelatihan 

bahasa Indonesia. Berdasarkan masukan-masukan dari pertemuan reviu di atas, tim 

peneliti mengadakan penyempurnaan draf model tersebut. Draf yang sudah 

disempurnakan kemudian digandakan sesuai dengan kebutuhan. 



2). Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Lebih Luas 

Selesai kegiatan pada tahap pertama Studi Pendahuluan, kegiatan dilanjutkan 

dengan tahap kedua, Uji Coba Pengembangan Produk pendidikan (model pembelajaran 

komunikatif). Dalam tahap ini ada dua langkah, langkah pertama melakukan uji coba 

terbatas dan langkah kedua uji coba lebih lugas.  

Penyusunan satpel. Sebelum uji coba dilaksanakan keenam guru yang mengajar 

di kelas 5 dan 6 tersebut diundang untuk bersamasama menyusun satpel Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan pembelajaran komunikatif. Kerangka 

satpel mengikuti format yang berlaku di sekolah, tetapi segi-segi yang dikembangkan dan 

langkah-langkah pembelajarannya mengikuti acuan dalam draf model pembelajaran 

komunikatif. 

Uji coba terbatas. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas, guru-guru pelaksana 

uji coba melaksanakan pembelajaran berdasarkan satpel yang mereka susun. Selama 

kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan pengamatan, mencatat hal-hal penting yang 

dilakukan guru, baik hal-hal baik maupun kekurangan, kelemalian, kesalahan dan 

penyimpangan yang dilakukan guru. Selain kegiatan guru, pengamatan dan 

pencatatan juga dilakukan terhadap respon, aktivitas dan kemajuan-kemajuan yang 

dicapai siswa. Selesai satu pertemuan, peneliti mengadakan diskusi dengan guru 

membicarakan apa yang sudah berjalan, terutama kekurang/kelemahan dan 

kesalahan/penyimpangan yang dilakukan. 

Berdasarkan masukan-masukan tersebut guru mengadakan perbaikan terhadap 

satpelnya atau mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti mengadakan memberikan catatan penyempurnaan terhadap 

draf model pembelajaran yang digunakan. Selesai pembelajaran satu satpel para 

peneliti mengadakan pertemuan membicarakan temuantemuan dari uji coba. Berdasarkan 

temuan-temuan tersebut peneliti mengadakan penyempurnaan terhadap model 

pembelajaran yang dikembangkan. Kalau ada perubahan yang sangat berarti dalam 



draf model pembelajaran tsb., maka peneliti memberi tahukan kepada guru pelaksana 

uji coba agar dalam penyusunan satpel disesuikan dengan perubahan tersebut. Demikian 

dilakukan dengan satpel atau pokok bahasan berikutnya. Setelah beberapa putaran 

dilakukan dan masukan-masukan perbaikan satpel dan draf model pembelajaran tidak 

ada lagi, maka kegiatan uji coba dihentikan. Selesai putaran uji coba terbatas para 

peneliti mengadakan pertemuan untuk menibahas temuan-temuan dan melakukan 

penyempurnaan terakhir sebelum uji coba lebih luas. 

Ujii coba lebih luas. Uji coba lebih luas dilakukan dengan sampel sekolah dan 

guru yang lebih banyak, yaitu 6 sekolah dan 12 orang guru kelas 5 dan 6. Sekolah 

yang diambil berbeda dengan uji coba terbatas. Penentuan sampel dilakukan 

berdasarkan stratified-cluster random, yaitu diambil satu sekolah baik di pusat kota 

dan satu di pinggiran kota, satu sekolah sedang di pusat dan satu di pinggiran dan 

satu sekolah kurang di kota dan satu di pinggiran kota. Pada masing-masing sekolah 

diambil dua orang guru, yaitu guru kelas 5 dan kelas 6, sehingga jumlah guru 

pelaksana uji coba lebih luas ini berjumlah 12 orang. 

Langkah kegiatan selanjutnya sama dengan uji coba terbatas, dimulai dengan 

penyusunan satpel, pembelajaran pada masingmasing kelas dengan pengamatan dari 

peneliti dan diskusi pelaksanaan pembelajaran uji coba, kemudian penyempurnaan 

satpel. Kegiatan selanjutnya penyempurnaan model pembelajaran oleh para peneliti 

dengan memperhatikan masukan-masukan dari pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan, 

diskusi dan penyempurnaan dilakukan terus sampai dinilai tidak ada lagi kekurangan 

atau kelemahan, sehingga uji coba dapat dihentikan. Para peneliti mengadakan 

pertemuan penyempurnaan draf terakhir, dan setelah kegiatan ini draf sudah dinilai 

final. 

Untuk peneliti dari program S2 atau penyusunan tesis, kegiatan penelitian dan 

pengembangan dapat dihentikan sampai, sampai dihasilkan draf final, tanpa 

pengujian hasil. Untuk peneliti dari program S3 atau penyusunan Disertasi harus 



dilanjutkan dengan tahapan ketiga yaitu. Pengujian Model. Meskipun untuk peneliti 

dari Program S2, tidak ada pengujian model dalam atau mengujian hasil penerapan 

model yang dikembangkan, tidak berarti dampak dari penerapan model ini tidak ada. 

Hasil atau dampak dari penerapan model sudah ada, baik pada uji coba terbatas maupun 

uji coba lebih luas, karena selama pelaksanaan pembelajaran ada tugas-tugas yang 

dilakukan siswa juga ada tes akhir pokok bahasan. Hasil penilaian tugas dan tes akhir 

pokok bahasan bisa dipandang sebagai hasil atau dampak dari penerapan model. 

3. Uji Produk  dan Sosialisasi Hasil 

Uji produk merupakan tahap pengujian keampuhan dari produk yang dihasilkan. 

Dalam pelaksanaan pengujian digunakan dua kelompok sampel, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Jumlah kelompok eksperimen sebanyak kelompok uji 

coba lebih luas, dalam penelitian kami berjumlah 12 guru atau 12 kelas dari 6 sekolah 

masing-masing satu sekolah dari kategori baik di pusat kota, pinggiran kota, sekolah 

sedang di pusat dan sekolah pinggiran kota dan sekolah kurang dari pusat kota dan 

pinggiran kota. Kelompok kontrol jumlah dan kategorinya sama dengan kelompok 

eksperimen. Di samping pertimbangan kategori dan lokasi pemilihan kelompok 

kontrol juga didasarkan atas kesamaan statusnya sebagai SD inti atau imbas, latar 

belakang dan pengalaman guru, sarana dan fasilitas pembelajaran yang dimiliki. Dengan 

dasar-dasar pertimbangan pemilihan tersebut masingmasing pasangan kelompok 

dinilai sama atau setara sehingga memenuhi syarat sebagai berpasangan atau 

matching. 

Dengan gambaran kelompok eksperimen dan kelompok kontrol seperti di etas 

desain eksperimen yang digunakan termasuk "The Matching Only Pretest-Posttest 

Control Group Design". 



 

Dalam pelaksanaan eksperimen guru pada kelas-kelas kelompok eksperimen dalam 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran komunikatif sedang pada 

kelompok kontrol menggunakan pembelajaran biasa. Pokok bahasan yang diajarkan, 

buku sumber dan alat bantu yang digunakan relatif sama. Sebelum dirnulai 

pembelajaran diberikan pretest yang sama dan setelah selesai seluruh pembelajaran 

pokok bahasan juga diberi post test yang sama. Dalam kegiatan eksperimen tidak ada 

perbaikan model pembelajaran maupun satpel, keduanya menggunakan model yang 

telah dikembangkan pada uji coba lebih luas. 

Setelah selesai eksperimen dan pemberian post tes, diadakan analisis statistik uji 

perbedaan. Uji perbedaan yang dihitung adalah antara hasil pretest dengan posttest 

pada kelompok eksperimen, dan pada kelompok kontrol, uji perbedaan pretest antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, post test antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol, dan antara perolehan (gain) kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Produk yang dihasilkan disosialisasikan ke 

sekolah-sekolah untuk diterapkan. 

Hasil uji perbedaan seluruh kelompok dapat dilihat pada tabel berikut. 

T A B E L  8 . 1 .  

Hasil Uji Perbedaan Kelompok Eksperimen dengan 

Kelompok Kontrol 

Kelompok Hasil Uji Keterangan 

1. Pre-Post 2.750 ** Sign. pada alpha 
2. Pre-Post Kontrol 1.876* Sign. pada alpha 
3. Pre Eksperimen- 1.112 Tidak signifikan 
4. Post Eksperimen- 2.673** Sign. pada alpha 
5. Gain Eksperimen- 2.572** Sign. pada alpha 



 

Dalam tabel tersebut tampak bahwa penggunaan model pembelajaran komunikatif 

memberi kontribusi lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Dengan 

kemampuan awal yang sama antara kedua kelompok pada awal pembelajaran (t tidak 

signifikan) walaupun pada masing-masing kelompok menunjukkan adanya kemajuan (t 

pretes dan posttest pada masing-masing signifikan) tetapi pada kelompok eksperimen 

perolehannya lebih tinggi (signifikan pada alpha 0,01 sedang pada kelompok kontrol 

hanya pada 0,05). Perbedaan ini diperkuat dengan t dari perolehan (gain) yang 

menunjukkan perbedaan yang berarti (t signifikan pada alpha 0,01). Kesimpulan 

akhirnya bahwa model pembelajaran, komunikatif cukup ampuh untuk 

pengembangan kemampuan berkomunikasi pada pare siswa Sekolah Dasar kelas 5 

dan 6. 

Secara visual langkah- langkah penelitian 

dan pengembangan 

yang dimodifikasi dapat 

dilihat pada began berikut: 

 

 

 

 

 

Ran-kni-nan 

Penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan 

produk barn atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan 

bisa berbentuk software, ataupun hardware seperti buku, modul, paket, program 

pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangar, berbeda 

BAGAN 8.1 
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 
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dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan, 

penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan. 

Menurut Gall dan Borg ada 10 langkah penelitian dan pengembangan, yaitu: 1) 

penelitian dan pengumpulan data, yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, 

dan penelitian dalam Skala kecil, 2) Perencanaan pengembangan produk, 3) 

Pengembangan produk awala, 4) Uji coba produk awal dan 5) Penyempurnaan 

produk awal, 6) Uji cona produk yang telah disempurnakan, 7) penyempurnaan 

produk yang telah disempurnakan, 8) Pengujian produk yang telah disempurnakan, 9) 

Uji lapangan produk yang telah disempurnakan, 10) Implementasi dan 

institusionalisasi produk. 

Sukmadianata dkk tahun 1996 sampai dengan 2002 melaksana- 

denga 

 tiga penelitian RUT dan Hibah Pasca dengan menggunakan penelitian dan 

pengembangan. Melalui penelitian tersebut diadakan modifikasi langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan: 1) Studi pendahuluan yang meliputi studi 

literatur, studi lapangan, dan penyusunan draf awal produk 2) uji coba dengan sampel 

terbatas (-aji coba terbatas) dan uji coba dengan sampel lebih luas (uji coba lebih luas), 3) 

uji prodik melalui eksperimen dan sosialisasi produk. 

 

Kepustakaan Pengayaan 

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (1993). How to Design and Evaluate 

Research in Education. New York: McGraw Hill Inc. Bab 13. 

Gall, M.D., Gall, J.P. & Borg, W.R. (2003). Educational Research. 

Boston: Pearson Education, Inc. bab , 10, 12, 13, 17 

McMillan, J.H. & Schumacher, Sally. (2001). Research in Education. New York: 

Longman, Bab 10 

Sukmadinata, Nana Sy. (2004). Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi. Bandung: Kesuma Karya.  


