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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan 

(research and development). Metode pengembangan menurut Borg dan Gall 

(dalam Sugiyono, 2011) adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

produk berdasarkan uji coba untuk kemudian diperbaiki hingga menghasilkan 

produk yang layak pakai. Produk yang akan dikembangkan adalah media 

bilik emosi. 

Langkah-langkah penelitian research and development menurut 

Sugiyono (2012) yaitu: (a) potensi dan masalah; (b) pengumpulan data; (c) 

desain produk; (d) validasi desain; (e) revisi desain. 

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

3.2.Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 5 

langkah, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain 

produk; (4) validasi desain; dan (5) revisi desain. Adapun setiap langkah yang 

ditempuh memiliki output dan indikator pencapaiannya, yang dijabarkan pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Output dan Indikator Pencapaian Langkah Penelitian 

No 
Langkah 

Penelitian 
Output yang Ingin Dicapai Indikator Pencapaian 

1 Potensi dan 

masalah 

Permasalahan anak dengan 

autisme usia 4-6 tahun dalam 

aspek pemahaman emosi 

 Perkembangan emosi 

anak dengan autisme 

usia 4-6 tahun 

 Metode/model yang 

digunakan dalam 

pemberian stimulasi 

pemahaman emosi 

pada anak dengan 

autisme usia 4-6 tahun 

2 Pengumpulan 

data 

Informasi pencapaian 

perkembangan emosi anak 

dengan autisme usia 4-6 

tahun 

Data awal (hasil 

observasi) pencapaian 

perkembangan emosi anak 

dengan autisme usia 4-6 

tahun 

3 Desain produk Pembuatan desain media 

bilik emosi 

Peta materi, peta 

kompetensi, garis besar isi 

media (GBIM), dan 

naskah produk 

4 Validasi desain Validasi desain media bilik 

emosi oleh ahli materi dan 

ahli media 

Penilaian melalui 

intsrumen validasi ahli 

materi dan ahli media 

5 Revisi desain Perbaikan desain media bilik 

emosi yang siap diujicobakan 

Kekurangan media, serta 

kritik dan saran ahli materi 

dan media  

 

3.2.1. Potensi dan Masalah 

Permasalahan yang ditemukan dalam pendidikan anak 

berkebutuhan khusus yang kompleks secara kuantitas dan kualitas 
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dikarenakan anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan dan 

karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan penanganan 

khusus dalam meningkatkan seluruh aspek perkembangannya secara 

optimal. Aspek perkembangan yang dimaksud salah satunya adalah 

aspek pemahaman anak terhadap emosi. Dalam mengembangkannya 

dibutuhkan stimulasi yang tepat agar perkembangan dapat optimal dan 

anak berkebutuhan dapat hidup secara mandiri di masyarakat. Hal ini 

merupakan bagian yang belum terlihat secara baik tertangani di 

Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK. 

3.2.2. Pengumpulan Informasi 

Informasi yang dikumpulkan peneliti berkaitan dengan 

perkembangan pemahaman terhadap emosi pada anak berkebutuhan 

khusus di Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK melalui 

observasi awal yang menunjukkan bahwa anak-anak dengan autisme 

di Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK mengalami kesulitan 

dalam memahami emosi. 

3.2.3. Desain Produk 

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis membuat desain 

produk terlebih dahulu. Desain produk disusun sesuai dengan 

indikator pencapaian perkembangan pemahaman emosi anak usia 4-6 

tahun, yang nantinya desain produk ini akan dikonsultasikan kepada 

ahli media dan ahli materi untuk divalidasi. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

a. Peta kompetensi 

Peta kompetensi dibuat sebagai standar 

kompetensi/indikator pemahaman emosi anak berkebutuhan 

khusus usia 4-6 tahun sesuai dengan Pemendikbud No. 146 tahun 

2014 tentang Indikator Pencapaian Perkembangan Anak Usia 

Lahir – 6 Tahun yang kemudian disesuaikan dengan desain 

media, cara kerja media bilik emosi, karakteristik anak dan tujuan 

materi. 
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b. Peta materi 

Peta materi dibuat berdasarkan peta kompetensi yang telah 

dibuat. Peta materi terdiri dari materi pokok, isi materi, dan 

penjabaran materi secara rinci sebagai bagian dari stimulasi 

pemahaman emosi bagi anak dengan autisme usia 4-6 tahun 

menggunakan media Bilik Emosi. 

c. Pembuatan Garis besar Isi Media (GBIM) 

GBIM merupakan garis besar bentuk dan isi media yang 

hendak dibuat. GBIM berisi judul media, materi pokok, indikator, 

gambar, format media dan cara kerja media yang dipaparkan 

secara lebih rinci sehingga gambaran media dapat terlihat jelas. 

d. Pembuatan naskah media 

Naskah media terdiri dari peta kompetensi, peta materi, 

garis-garis besar isi media dan isi naskah tersebut yang secara 

rinci memaparkan setiap fungsi dari komponen media. Setelah 

naskah selesai, kemudian dibuat menjadi produk berupa media 

Bilik Emosi. 

e. Alur Pembuatan Desain Produk 

Berikut ini adalah gambaran alur pembuatan desain media 

Bilik Emosi: 

Gambar 3.2. Alur Pembuatan Desain Media Bilik Emosi 
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3.2.4. Validasi Desain 

Validasi desain dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

atau ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang 

dirancang. Pakar yang dihadirkan terdiri dari ahli materi oleh psikolog 

dan ahli media oleh guru senior berpengalaman. Ahli materi dan ahli 

media nantinya akan menilai desain yang telah dibuat untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan desain berdasarkan pemikiran 

rasional yang dilakukan di dalam forum diskusi. 

3.2.5. Revisi Desain 

Setelah validasi desain bilik emosi dilakukan melalui diskusi 

dengan ahli materi dan ahli media, maka dapat diketahui kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam desain media bilik emosi yang dibuat. 

Selanjutnya, kelemahan tersebut akan diperbaiki oleh peneliti agar 

selanjutnya layak diujicoba. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus 

di Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK yang berjumlah 2 orang dengan 

diagnosa autisme dengan rentang usia 4-6 tahun. 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Variabel penelitian dibedakan 

menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi, yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah media bilik emosi sebagai alat stimulasi. 

b. Variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi, yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikatnya adalah pemahaman emosi anak dengan autisme usia 4-

6 tahun. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

angket tertutup, observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012). Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup akan disebarkan pada ahli media dan ahli 

materi. Data dari angket tertutup digunakan untuk mengetahui seberapa sesuai 

media bilik emosi dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulasi 

pemahaman emosi. Adapun kisi-kisi angket dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi dan Ahli Media 

Aspek Indikator 

Kualitas Isi dan 

Tujuan 

Ketepatan 

Kepentingan 

Kelengkapan 

Keseimbangan 

Minat/Perhatian 

Kesesuaian situasi siswa 

Kualitas Teknis Keterbacaan 

Mudah digunakan 

Tampilan 

Kualitas 

Instruksional 

Memberikan kesempatan belajar 

Memberikan bantuan belajar 

Kualitas memotivasi 

Fleksibilitas instruksional 

Hubungan dengan program pembelajaran lainnya 

Kualitas sosial interaksi instruksional 

 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

nonpartisipan juga digunakan dengan memberi perlakuan dan mengamati 

kemampuan anak dalam memahami emosi sebagai data awal penelitian.  
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan 

metode wawancara. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit 

atau kecil. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012). Wawancara 

dilakukan pada guru dan siswa TK Pertiwi berkebutuhan khusus untuk 

mengetahui tingkat perkembangan dan kemampuan anak dalam memahami 

emosi sebagai data awal. Setelahnya wawancara dilakukan pada ahli materi 

dan ahli media untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan desain media 

yang kemudian akan diperbaiki. 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi berupa uji validasi desain media bilik emosi yang dilakukan ahli 

materi dan ahli media. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka 

dibutuhkan alat ukur yang baik. Alat ukur yang digunakan dinamakan 

instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2011), instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Karena 

instrumen penelitian akan digunakan pengukuran untuk tujuan menghasilkan 

data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut akan menghasilkan data kuantitaif. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang pada prinsipnya 

menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap 

objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif 

(Widoyoko, 2012). 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 

yang disusun dalam bentuk checklist dengan skor maksimum yang diinginkan 
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yaitu 5 yang terdiri dari: (1) SS: sangat sesuai, (2) S: sesuai, (3) KS: kurang 

sesuai, (4) TS: tidak sesuai, dan (5) STS : sangat tidak sesuai. 

3.7.Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan guna memperolah pemahaman yang lebih 

konkrit tentang keberhasilan produk. Hal yang diperoleh setelah analisis data 

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki produk yang 

telah dibuat.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Teknik analisis deskriptif dilakukan menggunakan statistik 

deskriptif. Statitik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan perhitungan skor rata-rata 

dengan rumus:  

  
∑ 

 
 

Keterangan: 

X = rerata skor tiap komponen 

∑  = jumlah skor 

  = jumlah indikator yang dinilai 

Data kuantitatif yang diperoleh dari angket kemudian dianalisis dengan 

teknik analisis deskriptif dengan menggunakan skala lima. Data berupa skor 

penilaian dari ahli media dan ahli materi yang diperoleh dari angket diubah 

menjadi data interval. Di dalam angket disediakan lima pilihan untuk 

memberikan tanggapan terhadap kualitas produk yang dikembangkan, yaitu: 

Sangat Sesuai bernilai 5, Sesuai bernilai 4, Kurang Sesuai bernilai 3, Tidak 

Sesuai bernilai 2, dan Sangat Tidak Sesuai bernilai 1. Skor dihitung dan 

dijumlahkan kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif dengan skala 

lima (lihat Tabel 3.4.) 
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Tabel 3.3. Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif 

Skor Nilai Kualitas 

X > Xi + 1,8 Sbi 5 Sangat Sesuai 

Xi + 0,6 Sbi < X ≤ Xi + 1,8 Sbi 4 Sesuai 

Xi - 0,6 Sbi < X ≤ Xi + 0,6 Sbi 3 Kurang Sesuai 

Xi - 1,8 Sbi < X ≤ Xi - 0,6 Sbi 2 Tidak Sesuai 

X  ≤ Xi + 1,8 SBi  1 Sangat Tidak Sesuai 

 

Keterangan: 

Xi  = rerata skor ideal = 
 

 
(skor max ideal + skor min ideal) 

Sbi = simpangan skor baku ideal = 
 

 
 (skor max – skor min) 

X = rerata skor 

Berdasarkan rumus konversi data di atas, maka setelah didapatkan data-

data kualitatif, untuk mengubahnya ke dalam data kualitatif pada 

pengembangan ini diterapkan konversi sebagai berikut: 

Skor maksimal = 5 

Skor minimal = 1 

Xi = 
 

 
(   ) 

 = 3 

Sbi = 
 

 
(   ) 

 = 0,6 
Skala 5  = X > 3 + (1,8 x 0,6) 

= X > 3 + 1,08 

= X > 4,08 

Skala 4  = 3 + (0,6 x 0,6) < X ≤ 4,08 

= 3 + 0,36 < X ≤ 4,08 

= 3,36 < X ≤ 4,08 

Skala 3  = 3 – 0,36 < X ≤ 3,36 

= 2,64 < X ≤ 3,36 

Skala 2  = 3 – (1,8 x 0,6) < X ≤ 2,64 

= 3 – 1,08 < X ≤ 2,64 

= 1,92 < X ≤ 2,64 

Skala 1  = X ≤ 1,92 
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Atas dasar perhitungan di atas maka konversi data kuantitatif ke dala 

kualitatif skala 5 tersebut dapat disederhanakan dan dilihat pada Tabel 3.5. 

berikut: 

Tabel 3.4. Pedoman Hasil Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif 

Skor Rentang Kriteria 

5 X > 4,08 Sangat Sesuai 

4 3,36 < X ≤ 4,08 Sesuai 

3 2,64 < X ≤ 3,36 Kurang Sesuai 

2 1,92 < X ≤ 2,64 Tidak Sesuai 

1 X ≤ 1,92 Sangat Tidak Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


