
 

 

BAB III METODE 

PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan yaitu RnD. Menurut (Gall, 2020), 

penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk Pendidikan. Di dalamnya 

mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang 

pengujian dalam pengaturan dimana ia akan digunakan akhirnya, dan 

merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ditemukan 

dalam tahap mengajukan pengujian (Mulyana, 2020). Produk yang akan 

dikembangkan adalah Buku Literasi Berbasis Augmented Reality. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut (Sugiono, 

Metode Penelitian, 2012) menyatakan bahwa, ada sepuluh tahap penelitan 

research and development, yaitu ; potensi dan masalah, pengumpulan data, 

 

 

Gambar 1: Tahap penelitian RnD 
 

 

desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba 

produk, revisi desain, revisi produk, produksi masal. 

 
Dari pernyataan tersebut, peneliti mengambil beberapa Langkah penelitian 

research and development menurut (Sugiono, Metode Penelitian, 2012) yaitu; (a) 

potensi dan masalah; (b) pengumpulan data; (c) desain produk; (d) validasi 

desain; (e) revisi desain. Berikut Langkah penelitian dan pengembangan pada 

gambar dibawah ini : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2: Tahap penelitian RnD 

 

 

 

 
1. Potensi dan Masalah 

Pada masa kini peranan IT semakin penting, karena dengan seiring 

perkembangannya IT banyak masyarakat melakukan pekerjaan dengan 

menggunakan computer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. 

Akan tetapi hal itu harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT tersebut 

 
 

untuk kepentingan yang positif, sehingga perkembangan IT akan berfungsi 

dengan baik untuk berbagai hal. 

Di kalangan anak-anak, handphone merupakan barang yang wajib untuk 

dimiliki, akan tetapi orangtua tidak menghiraukan pemberian handphone tersebut 

apakah untuk belajar atau hanya untuk bersenang-senang saja yang penting anak 

tidak nangis. Dan juga kebutuhan yang mendesak saat ini adalah anak dituntut 

untuk bisa membaca demi memasuki sekolah dasar. Dengan ini, penulis tertarik 

untuk membuat suatu media pembelajaran ke dalam bentuk permainan, karena 

jika dilihat dari segi dunia anak dimana dunia anak adalah dunia bermain. 

Sehingga penulis ingin menciptakan media guna untuk membantu menjawab 

kebutuhan anak saat ini melalui buku literasi (keaksaraan). Media ini nantinya 

dalam bentuk permainan ‘Augmented Reality’ yang dibuat untuk menjawab 

kebutuhan anak usia dini terutama anak di usia 5-6 tahun. 

3.1 Pengumpulan Informasi 

Informasi yang dikumpulkan peneliti berkaitan dengan pembelajaran 

keaksaraan anak usia dini melalui buku literasi berbasis augmented reality guna 
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meningkatkan kosa kata keaksaraan pada anak usia dini di sekolah TK yang ada 

di Salatiga. 

 
3.2 Design Produk 

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis membuat design produk terlebih 

dahulu. Design produk di susun sesuai dengan indikator pencapaian 

perkembangan untuk meningkatkan keaksaraan pada anak usia 5-6 tahun, yang 

nantinya design produk ini akan dikonsultasikan kepada ahli media dan ahli 

materi untuk di validasi. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3: Tahap Desain Produk 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

Gambar 4: Pembuatan Produk Buku 
 

 

 

 

 

3.3 Validasi Design 

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 dan ahli media. 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. 



 

 

 

3.4 Revisi Design 

Setelah validasi desain media buku literasi berbasis augmented reality 

dilakukan melalui diskusi dengan ahli materi dan ahli media, maka dapat 

diketahui kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam desain media buku 

literasi berbasis augmented reality yang dibuat. Selanjutnya, kelemahan tersebut 

akan diperbaiki oleh peneliti agar selanjutnya layak diuji cobakan. 

 
3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anak usia dini atau murid di TK Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga, TK Marsudirini 78 Salatiga, TK Kanisius Gendongan Salatiga, 

sesuai dengan jumlah anak yang terlibat di dalam kelas dengan rentang usia 5-6 

tahun. 

 
3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 1988). Didalamnya terdapat variabel bebas 

dan variabel terikat. 

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

sebab perubahan atau timbulnya variable terikat. Pada penelitian ini 

yang menjadi variable bebas adalah pengembangan buku literasi berbasis 

augmented reality untuk meningkatkan keaksaraan anak usia dini. 

 

 

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

akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah keaksaraan anak usia dini. 

 

 
3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara ke 

sekolah yang ada disalatiga. Dengan wawancara penulis dapat mengetahui 

seberapa sesuai media pembelajaran yang berbasis augmented reality dan 

seberapa siap design media untuk di uji cobakan secara terbatas pada kesempatan 

yang akan datang. 

 
Tabel 5: Instrumen validasi produk 

 

Poin Penilaian Skor 



 

1. Keberhasilan pada aspek materi yang ditinjau dari aspek 

keilmuan. 

 

2. Media mengandung komponen yang sesuai/relevan dengan 

target pencapaian keaksaraan pada anak. 

 

3. Tujuan yang di sajikan sesuai dengan program Pendidikan anak 

untuk mengembangkan keaksaraan pada anak. 

 

4. Kesesuaian kemampuan anak yang mendorong aktivitas 

mengenal berbagai keaksaraan awal. 

 

5. Mempermudah anak dalam belajar mengenal mengenai 

keaksaraan awal. 

 

6. Mempermudah guru dalam memberikan stimulasi tentang 

keaksaraan awal pada anak. 

 

7. Membantu guru dalam membuat pembelajaran yang lebih 

kreatif. 

 

8. Kelengkapan materi yang mencakup kompetensi dasar (KD) 

dan indikator yang hendak dicapai. 

 

9. Kesesuaian materi dengan media yang dibuat.  

 

 
 

10. Evaluasi sesuai dengan tujuan dan target pencapaian anak.  

11. Kesesuaian materi yang terkandung dalam media dengan 

perkembangan anak usia 5-6 tahun. 

 

12. Mendorong anak untuk dapat mengenal dan memahami 

berbagai jenis keaksaraan awal secara sederhana dan 

menyenangkan. 

 

13. Tingkat kesulitan sesuai dengan tingkat berpikir anak pada 

usia 5-6 tahun. 

 

  

14. Ketepatan dalam memilih ukuran dan warna tulisan.  

15. Kesesuaian warna tulisan dengan latar.  

16. Kejelasan Bahasa yang digunakan.  

17. Kejelasan tata letak objek.  

18. Kesesuaian tampilan dan warna media.  

19. Kemenarikan tampilan gambar media.  

20. Keteraturan design media.  

21. Pemilihan warna keseluruhan.  

22. Tata letak antar komponen media.  

23. Keserasian ukuran komponen media.  

24. Kesesuaian ukuran media dengan anak.  



 

25. Kejelasan dan urutan penggunaan media.  

26. Kemudahan anak dalam menggunakan media.  

27. Berat media bagi anak  

28. Kesinambungan antar komponen media.  

29. Dukungan pada keterlibatan anak dalam memanipulasi 

media. 

 

30. Ketahanan media saat dimanipulasi.  

31. Keamanan media bagi anak.  

32. Dukungan untuk kemandirian anak.  

  

 

 
 

33. Memberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi anak 

untuk belajar mengenai pengenalan keaksaraan awal. 

 

34. Media membantu anak untuk belajar tentang keaksaraan 

awal secara sederhana. 

 

35. Adanya media mampu memotivasi anak untuk memahami 

keaksaraan awal. 

 

36. Adanya instruksi yang fleksible.  

37. Aspek pembelajaran mencakup kognitif, fisik motorik dan 

sosial emosional. 

 

38. Adanya interaksi antara anak dan guru maupun orangtua.  

 

 

 

 

3.8 Teknik Analisa 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 (Sugiono, Metodologi Penelitian, 2016). 
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