
Langkah-Langkah dalam 
Pengembangan R&D



• Ada beberapa model penelitian pengembangan dalam
bidang pendidikan, antara lain model Borg and Gall,
model Martin Tassmer, model Sugiyono dll Untuk lebih
memahami model tersebut maka diuraikan sebagai
berikut.



MAJOR STEPS IN THE R&D CYCLE
Borg, Walter R. and Gall, Meredith D. (4

th ed.,1983) p.775
(divisualisasikan oleh Atwi Suparman,
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Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan
(menurut Borg and Gall)

Research and 
information 
collecting

Planning
Develop 

primary form of 
product

Preliminary 
fiekd testing 

product

Operational 
product revision

Main Fields 
testing

Main product 
(revision)

Operational 
field testing

Final product 
revision

Dissemination 
and 

implementation



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan

1. Penelitian awal dan pengumpulan informasi melalui :
• Review literatur tentang produk pendidikan yang akan diteliti (pada jurnal 

dan hasil-hasil penelitian lain)
• Buku-buku teks yang relevan
• Observasi lapangan tentang penggunaan produk pendidikan diberbagai 

tempat penelitan

2. Perencanaan
• Perumusan tujuan pendidikan secara spesifik yang akan dicapai dengan 

produk yang akan dikembangkan
• Penentuan urutan isi pendidikan
• Kemungkinan pelaksaan uji coba skala kecil

(menurut Borg and Gall)



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan

3. Pengembangan bentuk awal produk
• Pengembangan bahan pembelajaran
• Pengembangan buku pedoman dan panduan (hand books)
• Pengembangan instrumen evaluasi

4. Uji coba awal (seperti evaluasi formatif)
• Satu-tiga sekolah masing-masing 6-12 subyek (peserta

didik)
• Interview, observasi, kuesioner dan analisa data

(Lanjutan)



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan

5. Revisi produk utama sesuai hasil butir empat
6. Uji coba utama (skala sedang)

• 5-15 sekolah dengan 30-100 subyek
• Data kuantitatif hasil pretest-postest dianalisa
• Hasil analisa dinilai atas dasar pencapaian tujuan 

pendidikan dan bila mungkin dibandingkan dengan 
kelompok kontrol

(Lanjutan)



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan

7. Revisi produk operasional sesuai hasil butir enam
8. Uji coba operasional (skala luas)

• 10-30 sekolah dengan 40-200 subyek
• Interview, observasi, kuesioner, dan analisa data

9. Revisi produk final sesuai hasil butir delapan

(Lanjutan)



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan

10. Diseminasi dan implementasi
• Diseminasi bertujuan membantu pengguna potensial menjadi

sadar akan adanya produk hasil penelitian & pengembangan   
dan menyaksikan keberhasilan penggunaannya

• Laporan tentang produk dalam pertemuan professional dan
dalam jurnal

• Implementasi yang berarti membantu pengadopsi
menggunakan produk tersebut di lingkungan kerjanya

• Karena ada proses diseminasi maka R & D acap kali disebut R, 
D, & D

(Lanjutan)



Langkah-langkah Utama dalam Penelitian &
Pengembangan
(menurut Borg and Gall)

Mengadaptasikan model The Systematic Design of Instruction (6th
ed.) Dick, Carey and Carey (2005) sebagai berikut.



MODEL MARTIN TASSMER (1998)

Penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap yaitu:

1. Tahap preliminary

2. Tahap formative evaluation yang meliputi
a. self evaluation,
b. prototyping (expert reviews, one-to-one, dan small group), serta
c. field test.
Adapun alur desain formative evaluation seperti ditunjukkan pada gambar
berikut ini
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MODEL MARTIN TASSMER (1998)
(Penjelasan)

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.



MODEL MARTIN TASSMER (1998)
(Penjelasan)

2. Tahap Formative Evaluation
a. Self Evaluation

1) Analisis
Pada tahap ini dilakukan analisis pendahuluan meliputi analisis siswa, 
analisis kurikulum, dan analisis perangkat atau bahan yang akan
dikembangkan.

2) 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.



MODEL MARTIN TASSMER (1998)
(Penjelasan)

b. 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.
• Expert Review

Pada tahap expert review, produk yang telah didesain dicermati, dinilai dan dievaluasi oleh pakar. 
Pakar-pakar tadi 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 merevisi dan menyatakan bahwa apakah desain ini telah valid atau 
tidak.

• One-to-one
Pada tahap one-to-one, peneliti mengujicobakan desain yang telah dikembangkan kepada 
siswa/guru yang menjadi tester. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk merevisi desain yang 
telah dibuat.

• Small group
Hasil revisi dari expert dan kesulitan yang dialami pada saat uji coba pada prototipe pertama 
dijadikan dasar untuk merevisi prototipe tersebut dan dinamakan prototipe kedua kemudian 
hasilnya diujicobakan pada small group. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk revisi sebelum 
diujicobakan pada tahap field test. Hasil revisi soal berdasarkan saran/komentar siswa pada small 
group dan hasil analisis butir soal ini dinamakan prototipe ketiga.



MODEL MARTIN TASSMER (1998)
(Penjelasan)

c. Field Test
Saran-saran serta hasil ujicoba pada prototipe kedua dijadikan 
dasar untuk merevisi desain prototipe kedua. Hasil revisi 
diujicobakan ke subjek penelitian dalam hal ini sebagai uji 
lapangan atau field test.
Produk yang telah diujicobakan pada uji lapangan haruslah 
produk yang telah memenuhi kriteria kualitas. Akker (1999) 
mengemukakan bahwa tiga kriteria kualitas adalah: validitas, 
kepraktisan, dan efektivitas (memiliki efek potensial).



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 massal.



Model Sugiyono
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Model Sugiyono
(penjelasan)

1. Potensi dan Masalah
Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala
sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah

2. Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up to 
date, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yag dapat
digunakan sebagai 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.



Model Sugiyono
(lanjutan)

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.

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.



Model Sugiyono
(lanjutan)

5. Perbaikan Desain
Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahli 
lainnya, selanjutnya dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 
selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang 
bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang hendak menghasilkan 
produk tersebut.

6. Ujicoba 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.



Model Sugiyono
(lanjutan)

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.



Model Sugiyono
(lanjutan)

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.Produksi masal
Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba 
dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal.



Model Dick, Carey and Carey

• Model R&D Dick Carey adalah model pendekatan sistem atau model 
pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, 
dan James O. Carey dalam The Systematic Design of Instruktion Edisi ke-
7 tahun 2009.

• Model ini lebih dikenal dengan nama model pengembangan Dick, Carey, 
dan Carey atau juga model Dick and Carey. 

• Model prosedural Dick, Carey, dan Carey ini merupakan model penelitian 
yang menyarankan agar penerapan prinsip desain pengembangan 
disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara 
berurutan. 

• Model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang 
berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif.

• Secara umum tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri atas tiga 
bagian yakni tahap pra-pengembangan, pengembangan, dan pasca-
pengembangan.



Model Dick, Carey and Carey

10 model pengembangan Dick and Carey yakni : 
1. Analisis (analyze) yang memuat tiga langkah prosedural pada model 

pengembangan Dick and Carey di antaranya : menganalisis kebutuhan untuk 
mengidentifikasi tujuan (asses needs to identity goals), menganalisis intruksional 
(conduct instructional analysis), dan menganalisis pembelajar dan konteks 
(analysis learners and contexts),

2. Pengembangan (develop),
3. Desain (design),
4. Implementasi (implement) merupakan langkah-langkah prosedural setelah 

melakukan tahapan analisi kebutuhan. Ketiga langkah ini dilakukan secara 
prosedural berupa siklus yang dilakukan beberapa kali hingga ditemukan model 
pengembangan yang diharapkan selanjutnya pada tahapan kelima model hasil dari 
langkah-langkah prosedural develop-design-implement

5. Evaluasi (evaluate), tahapan evaluasi berdasarkan model Dick and Carey 
ditempuh dengan dua cara, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 
ini bersifat menyeluh yang akan mempengaruhi model pengembangan berdasarkan 
hasil prosedural pada tahapan develop-design-implement.



Model Dick, Carey and Carey
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Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

1. Analisis Kebutuhan dan Tujuan (Identity Instructional 
Goal(s)).

Melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk 
yang akan dikembangkan. Kegiatan analis kebutuhan ini peneliti 
mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi. Dengan 
mengkaji kebutuhan, pengembang akan mengetahui adanya suatu keadaan 
yang seharusnya ada (what should be) dan keadaan nyata atau riil di lapangan 
yang sebenarnya (what is). Dengan cara “melihat” kesenjangan atau gap 
yang terjadi, pengembangan mencoba menawarkan suatu alternatif 
pemecahan dengan cara mengembangkan suatu produk atau desain tertentu. 
Tentu saja, rencana yang akan dilakukan itu dilandasi dari segi teori dan 
kajian empiris yang sudah ada sebelumnya, bahwa hal tersebut memang patut 
atau layak dilakukan atau diadakan pengkajian lebih luas lagi. Dengan kata 
lain, bahwa berdasarkan analisis ini pula, pengembangan mengetengahkan 
suatu persoalan atau kesenjangan dan sekaligus menawarkan solusinya.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

2. Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional 
Analysis).

Apabila yang dipilih adalah latar pembelajaran, maka langkah berikutnya 
pengembangan melakukan analisis pembelajaran, yang mencakup 
ketrampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan yang dirasakan “felt 
need”, perlu diidentifikasi dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan 
produk atau desain yang ingin dikembangkan. Ini menjadi spesifikasi suatu 
produk atau desain yang akan dikembangkan lebih lanjut dan memiliki 
kekhasan tersendiri.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

3. Analisis Pembelajar dan Konteks (Analyze Learners and 
Contexts).

Analisis ini bisa dilakukan secara simultan bersamaan dengan analisis 
pembelajaran di atas, atau dilakukan setelah analisis pembelajaran. 
Menganalis pembelajar dan konteks, yang mencakup kemampuan, sikap, 
karakteristik awal pembelajar dalam latar pembelajaran. Dan juga termasuk 
karakteristik latar pembelajaran tersebut di mana pengetahuan dan 
keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instrusional.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

4. Merumuskan Tujuan Performasi (Write Performance 
Objectives).

Merumuskan tujaun performasi atau untuk kerja dilakukan setelah analisis-
analisis pembelajar dan konteks. Merumuskan tujuan untuk kerja, atau 
operasional. Gambaran rumusan oprasional ini mencerminkan tujuan khusus 
program atau produk, prosedur yang dikembangkan. Tujuan ini secara spesifik 
memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes. Pengembang 
melakukan penerjemahan tujuan umum atau dari standar kompetensi yang 
telah ada ke dalam tujuan khusus yang lebih operasional dengan indikator-
indikator tertentu.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

5. Mengembangkan Instrumen (Develop Assesment Instruments).

Langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen assessment, yang 
secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus, operasional. Tugas 
mengembangkan instrumen ini menjadi sangat penting. Karena instrumen 
dalam hal ini bisa berkaitan langsung dengan tujuan operasional yang ingin 
dicapai berdasarkan indikator-indikator tertentu, dan juga instrumen untuk 
mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan. Instrumen yang 
berkaitan dengan tujuan khusus berupa tes hasil belajar, sedangkan instrumen 
yang berkaitan dengan perangkat produk atau desain yang dikembangkan 
dapat berupa kuesioner atau daftar cek.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

6. Mengembangkan Strategi Instruksional (Develop Instructional 
Strategy).

Mengembangkan strategi instruksional, yang secara spesifik untuk membantu 
pembelajar untuk mencapai tujuan khusus. Strategi instruksional tertentu 
yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dinyatakan secara eksplisit oleh 
pengembang. Strategi pembelajaran yang dirancang ini juga berkaitan dengan 
produk atau desain yang ingin dikembangkan. Sebagai contoh, apabila 
pengembang ingin membuat produk media gambar, maka strategi apa yang 
dipakai untuk membuat mempresentasikan media gambar tersebut. Apabila 
pengembang ingin mengembangkan suatu desain pembelajaran tertentu, 
maka strategi apa yang cocok dan dipilih untuk menunjang desain tersebut. 
Jadi dengan pendek kata, peranan strategi tetap sangat penting dalam 
kaitannya dengan proses pengembangan yang ingin dilakukan.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

7. Mengembangkan dan Memilih Material Instruksional (Develop 
and Select Instructional Materials).

Langkah ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan oleh pengembang. 
Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, yang dalam hal ini dapat 
berupa : bahan cetak, manual baik untuk pebelajar maupun pembelajarn, dan 
media lain yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan. Produk atau 
desain yang dikembangkan berdasarkan tipe, jenis, dan model tertentu perlu 
diberikan argumen atau alasan mengapa memilih dan mengembangkan 
berdasarkan tipe atau model tersebut. Alasan memilih tipe atau model 
tersebut biasanya dikemukakan dalam subbagian model pengembangan.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

8. Merancang dan Melakukan Evaluasi Formatif (Design and Conduct Formative 
Evaluation of Instruction).

Merancang dan melakukan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang 
selama proses, prosedur, program atau produk dikembangkan. Atau, evaluasi formatif ini 
dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan maksud untuk mendukung proses 
peningkatan efektivitas.
Dalam kondisi tertentu, pengembang cukup sampai pada langkah ini Dick & Carey 
merekomendasikan suatu proses evaluasi formatif yang terdiri dari tiga langkah :
a. Uji coba prototipe bahan secara perorangan (one-to-one trying out) ; uji coba perorangan 

ini dilakukan untuk memperoleh masukan awal tentang produk atau rancangan tertentu. Uji 
coba perorangan dilakukan kepada subjek 1-3 orang. Setelah itu dilakukan uji coba 
perorangan, produk, atau rancangan revisi.

b. Uji coba kelompok kecil (small group tryout). Uji coba ini melibatkan subjek yang terdiri 
atas 6-8 subjek. Hasil uji coba kelompok kecil ini dipakai untuk melakukan revisi produk 
atau rancangan.

c. Uji coba lapangan (field tryout). Uji coba ini melibatkan subjek dalam kelas yang lebih 
besar yakni sekitar 15-30 subjek (a whole class of learners).

Selama uji coba ini, pengembang melakukan observasi dan wawancara. Dengan demikian, 
pengembang melakukan pendekatan kualitatif disamping data kuantitatif (hasil tes, skala sikap, 
rubrik dan sebagainya). Hasil validasi dari langkah 8 inilah yang kemudian dipakai untuk 
melakukan revisi di langkah selanjutnya.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

9. Melakukan Revisi Instruksional (Revise Instruction).

Revisi dilakuakn terhadap proses (pembelajaran), prosedur, program, atau 
produk yang dikaitkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Revisi 
dilakukan terhadap tujuh langkah pertama yaitu mulai dari : tujuan umum 
pembelajaran, analisis pembelajaran, perilaku awal, tujuan unjuk kerja atau 
performansi, butir tes, strategi pembelajaran dan/atau bahan-bahan 
pembelajaran. Strategi instruksional ditinjau kembali dan akhirnya semua 
pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk membuatnya 
menjadi alat instruksional yang lebih efektif.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

10.Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design and 
Conduct Summative Evaluation).

Hasil-hasil pada tahap revisi instruksional dijadikan dasar untuk menulis 
perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat tersebut selanjutnya divalidasi 
dan diujicobakan atau diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. 
Setelah suatu produk, program atau proses pengembangan selesai 
dikembangkan, langkah berikutnya melakukan evaluasi sumatif. Evaluasi 
sumatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan tingkat efektivitas 
produk, program, atau proses secara keseluruhan dibandingkan dengan 
program lain.



Model Dick, Carey and Carey
(penjelasan)

Untuk keperluan pengembangan ini biasanya peneliti hanya 
menggunakan sampai langkah kesembilan, yakni evaluasi formatif di 
mana rancangan, proses, atau program sudah dianggap selesai. Akan 
tetapi, untuk keperluan uji efektivitas rancangan, proses, dan 
program secara menyeluruh diperlukan uji atau evaluasi secara 
eksternal. Dengan demikian, diperoleh tingkat efisiensi, efektiviras 
dan daya tarik rancangan, proses dan program secara menyeluru



Terima Kasih
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