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aktivitas dalam penelitian ini yang
menunjukkan adany a i nte r t w* ine me nt y aitu
adanya keterkaitan pembelajaran operasi
hitung penjumlahan dan pengurangan pada
papan permainan terfiara ifli dengan
pembelajaran Bahasa Indonesia (dengan
menggunakan flash card)

h. Desain PembelajaranlDesign Research
Design research merupakan penelitian

pengembang at Development Research (Akker,
et all., 20A6: 4). Berbeda dengan Barab dan
Squire (Akker, et all., 20A6: 5) mendefinisikan
design research sebagai suatu pendekatanyang
bertujuan untuk membuat suatu teoibaru, alat,
praktik yang berguna dan secara potensial
berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar
dalam latar yang natural.

Menurut Collins, et all (20A4:18), design
research dikembangkan sebagai suatu
penelitian fonnatif yarrg menguji dan
memperhalus desain pembelajaran
(educational design) berdasarkan teori yang
didapat dari penelitian sebelumnya. Oleh
karena itu, untuk mendapatkan hasil terbaik
maka penelitian design research dilakukan
dalam beberapa siklus dengan jumlah siklus
disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Terdapat hlga fase pelaksanaan design
research yakni: 1) persiapan eksperimen
Qtreparing for the experi ment), 2) pelaksanaan
uji coba/eksperimen desain (the design
experiment), dan 3) analisis retospektif (the
retrospective anolysis) (Gravemeijer & Cnbb,
2006:19). Tahap mempersiapkan eksperimen
meliputi kegiatan mengklarifikasi tujuan
pembelajaran (endpaints), menentukan
langkah awal pembelajarut (starting points),
dan menentukan teori pembelajaran lokal yang
ingin dikembangkan (LIT/Local Instruction
Theory). Tahap pelaksanaan eksperimen
meliputi suatu siklus pembuatan desain,
eksperimenlimplementasi desain, dan
modifikasi desain berdasarkan temuan dari
kegiatan eksperimen, berikut adalah diagram

alir pelaksanaan eksperiemen pada clesign
research:

3. METODE PENELITIAN
a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
design research merupakan salah satu bentuk
pendekatan kualitatif. Design research
mengandung pengertian suatu kaj ian sistematis
yang merancang, mengembangkan, dan
mengevaluasi intervensi pendidikan (berupa
program, strategi, bahan pembelaj aran, produk,
dan sistem) sebagai solusi untuk memecahkam
masalah yang kompleks dalam praktek
pendidikan. Design researclt bertujuan untuk
mengembangkan local instruction theory yang
didasarkan pada teori yang sudah ada dan
berdasarkan percobaan secara empirik melalui
kerjasama antara peneliti dan guru yang
bertujuan untuk meningkatkan relevansi
penelitian dengan adanya kebijakan dan
praktik pendidikan (Gravemeijer & Cobb,
2406:123).
b. SubjekPenelitian dan Watritu penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 45
Palembang, dengan subjek penelitian adalah
seluruh peserta didik kelas IIB tahun pelajran
2A|5/2AL6 yang berjumlah 36 arang. Adapun
j adwal pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan
berdasarkan pengaturan dalam Tabel 3.1
berikut:

ff$dght thdu$ht $lougnt rheqht thought
*ry. s$- e& erF. axp.

00nil
lEtruetloo iffitruCtitrfi tflrtruiti$n iilSlructionaxp erp exF. axp.

Gmbo 2.5 Dirgmm Siklus Pelaksanmn Uji
Coba/Eksperimen

(Gnavemeijer & Cobb, 2006:2E)

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
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