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Menurut Akker, Gravemeijer, McKeney, dan Nieveen (dalam Akker, 

Gravemeijer, McKeney, dan Nieveen, 2006), penelitian desain dapat dikarakteristikkan 

sebagai: 

1. Intervensionis: penelitian mengarah pada suatu intervensi pada desain dalam dunia 

nyata. 

2. Iteratif: penelitian memasukkan suatu pendekatan siklik pada desain, evaluasi, dan 

revisi. 

3. Berorientasi pada proses: suatu model penelitian yang menghindari pengukuran 

masukan dan keluaran, fokus pada pemahaman dan memperbaiki intervensi. 

4. Berorientasi pada kegunaan: manfaat dari desain diukur dengan melihat kepraktisan 

desain bagi pengguna dalam kenyataan. 

5. Berorientasi pada teori: desain (paling sedikit sebagian) dibuat berdasarkan teori-

teori yang sudah ada, dan pengujian lapangan dari desain memberi kontribusi pada 

pembangunan teori. 

Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006) ada tiga fase dalam penelitian desain, yaitu 

1. Fase pertama: persiapan uji coba desain 

Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006), persiapan untuk uji coba desain dimulai dengan mengklarifikasi tujuan-

tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah mereka belajar matematika (endpoints). 

Setelah selesai menetapkan tujuan yang akan dicapai siswa, peneliti kemudian harus 

menentukan titik-titik awal pembelajaran (starting points). Sesudah tujuan yang akan 

dicapai siswa dan titik-titik awal pembelajaran selesai diformulasikan, maka tugas 

selanjutnya dari peneliti adalah memformulasikan dugaan teori pembelajaran lokal (a 

conjecturer local instruction theory) dari desain yang akan diujicobakan.  

Persiapan untuk uji coba desain di suatu kelas dimulai dengan mengklarifikasi 

tujuan-tujuan pembelajaran matematika. Tujuan-tujuan ini tidak dapat diambil begitu 

saja dari kurikulum yang sudah dikembangkan oleh suatu sekolah, karena peneliti dalam 
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penelitian pengembangan harus mencoba untuk menemukan cara yang lebih baik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. 

Untuk mampu mengembangkan suatu dugaan teori pembelajaran lokal , peneliti 

harus mempertimbangkan titik awal (starting points) pembelajaran. Dalam hal ini, 

literatur-literatur penelitian yang ada dapat berguna. Untuk melengkapi studi literatur, 

peneliti harus mengadakan pengujian sebelum menguji coba desain yang dibuatnya. 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa yang akan 

mengalami proses pembelajaran berdasarkan desain yang dibuat oleh peneliti. Di dalam 

melakukan pengujian, peneliti dapat menggunakan instrumen-instrumen pengujian yang 

sudah ada. Selain pengujian secara tertulis, peneliti juga perlu melakukan wawancara 

untuk mengetahui secara lebih mendalam pengetahuan awal siswa (preknowledge). 

Teori pembelajaran lokal berisi: dugaan bagaimana proses pembelajaran akan 

terjadi, dugaan aktivitas pembelajaran yang produktif, budaya kelas yang diimpikan, 

dugaan bagaimana guru dapat berperan secara proaktif dalam pembelajaran, dan dugaan 

bagaimana siswa berpikir dalam proses pembelajaran tersebut. 

Simon adalah peneliti pertama yang menggunakan istilah hypothetical 

learning trajectory (HLT) untuk merepresentasikan proses belajar yang dilalui 

oleh siswa mulai dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sampai dengan siswa 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru (Sztajn, Confrey, Wilson, 

and Edgington, 2012).  Simon (1995) mengatakan bahwa ada tiga komponen 

dalam suatu HLT, yaitu: (1) tujuan pembelajaran, (2) aktivitas pembelajaran, dan 

(3) cara berpikir siswa dan proses belajar siswa.. Simon (1995) menamakan 

lintasan belajar sebagai HLT karena lintasan belajar siswa yang pasti tidak dapat 

diketahui secara pasti sebelum proses pembelajaran dilakukan.  

Menurut Romber and Carpenter (1986 dalam Sztajn, Confrey, Wilson, and 

Edgington, 2012), proses belajar dan mengajar sering dipandang sebagai dua sisi 

dari satu fenomena, tetapi seringkali penelitian-penelitian yang dilakukan di kedua 

bidang tersebut tidak dihubungkan satu dengan yang lain. Salah satu upaya untuk 

menggabungkan penelitian di kedua bidang muncul pada tahun 2012 yang 

dilakukan oleh Paola Sztajn, Jere Confrey, P. Holt Wilson, and Cynthia Edgington. 

Upaya yang mereka lakukan untuk menggabungkan penelitian di kedua bidang 

adalah dengan mengkonstruksi yang mereka sebut dengan istilah learning 
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trajectory based instruction (LTBI). Suatu LTBI didefinisikan sebagai suatu 

lintasan belajar dan mengajar yang menggunakan HLT untuk membuat keputusan-

keputusan pembelajaran yang diistilahkan dengan instructional decisions (Sztajn, 

Confrey, Wilson, and Edgington, 2012). 

2. Fase Kedua:  uji coba desain 

Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006), tujuan dari uji coba desain adalah menguji dan meningkatkan dugaan 

teori pembelajaran lokal (a conjecture local instruction theory) yang sudah 

dikembangkan pada fase pertama, serta mengembangkan pemahaman bagaimana desain 

tersebut bekerja. Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, 

McKeney, dan Nieveen, 2006), kunci dari proses pengujian, peningkatan, dan 

pemahaman adalah proses siklik yang terintegrasi dari desain dan proses analisis.  

Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006), jantung dari penelitian pengembangan terletak pada proses siklik dari 

proses pembuatan/pembuatan ulang desain dan menguji aktivitas pembelajaran dan 

aspek-aspek lain yang ada dalam desain. Dalam setiap siklus, tim peneliti membuat 

suatu eksperimen pikiran antisipasi (an anticipatory thought experiment) dengan 

membayangkan bagaimana aktivitas pembelajaran yang diusulkan dapat direalisasikan 

dalam interaksi di dalam kelas, dan apa yang siswa pelajari setelah berpartisipasi dalam 

aktivitas pembelajaran yang dirancang oleh peneliti. Selama pembuatan aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas dan dalam peninjauan kembali, peneliti mencoba untuk 

menganalisis proses aktual partisipasi dan belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis ini, 

peneliti membuat keputusan tentang kevalidan dugaan teori pembelajaran lokal yang 

diwujudkan dalam aktivitas pembelajaran, pembentukan norma-norma tertentu, dan 

revisi aspek-aspek tertentu dari desain. Uji coba desain terdiri atas proses-proses siklik 

dari eksperimen pikiran (thought experiment) dan eksperimen pembelajaran (instruction 

experiment). Proses siklik dari eksperimen pikiran (thought experiment) dan eksperimen 

pembelajaran (instruction experiment) digambarkan oleh Freudenthal (1991 dalam 

Akker, Gravemeijer, McKeney, dan Nieveen, 2006) seperti tampak dalam gambar 1 
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Gambar 1 Penelitian pengembangan, suatu akumulasi proses-proses siklik (Akker, 

Gravemeijer, McKeney, dan Nieveen, 2006, 25) 

 

Kita dapat membuat hubungan antara siklus-siklus kecil dari eksperimen pikiran 

(thought experiment) dan eksperimen pembelajaran (instruction experiment) dengan 

siklus pembelajaran matematika yang dibuat oleh Simon (1995). Menurut ide Simon, 

seorang guru matematika harus mencoba mengantisipasi aktivitas mental apa yang 

terjadi pada diri siswa ketika siswa berpartisipasi dalam suatu aktivitas pembelajaran. 

Kemudian guru akan mencoba untuk menemukan tingkat proses berpikir siswa yang 

kemudian dihipotesiskan oleh guru selama proses pembuatan aktivitas pembelajaran 

berlangsung yang kemudian direvisi setelah pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Untuk 

mengkarakteristikan proses berpikir guru, Simon mengenalkan istilah “hypothetical 

learning trajectory” yang dideskripsikan sebagai suatu pertimbangan terhadap tujuan 

pembelajaran, aktivitas belajar, dan proses berpikir dan belajar yang dipergunakan oleh 

siswa. Siklus pembelajaran matematika dapat digambarkan sebagai menduga, membuat, 

dan merevisi  hypothetical learning trajectory. 

Dalam uji coba desain, siklus kecil dari eksperimen pikiran (thought experiment) 

dan eksperimen pembelajaran (instruction experiment) menyediakan pengembangan 

teori pembelajaran lokal. Dalam kenyataannya, ada relasi reflektif antara eksperimen 

pikiran (thought experiment) dan eksperimen pembelajaran (instruction experiment) 

dengan teori pembelajaran lokal yang dikembangkan. Di satu sisi, dugaan teori 

pembelajaran lokal mengarahkan eksperimen pikiran (thought experiment) dan 

eksperimen pembelajaran (instruction experiment), di lain sisi, eksperimen pikiran 
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(thought experiment) dan eksperimen pembelajaran (instruction experiment) 

mempertajam teori pembelajaran lokal (seperti digambarkan dalam gambar 2) 

 

Gambar 2 Relasi refletif antara teori dan uji coba (Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006, 28) 

 

3. Fase ketiga : analisis retrospektif 

Menurut Gravemeijer dan Cobb (dalam Akker, Gravemeijer, McKeney, dan 

Nieveen, 2006), tujuan dari analisis retrospektif tergantung pada tujuan secara teori 

penelitian pengembangan dilakukan. Lebih lanjut diutarakan bahwa salah satu dari 

tujuan utama diadakan analisis retrospektif adalah untuk mengembangkan teori 

pembelajaran lokal (local instruction theory). Meskipun adanya perbedaan-perbedaan 

dalam tujuan secara teori dilakukannya penelitian pengembangan direfleksikan dalam 

perbedaan-perbedaan analisis retrospektif, tetapi bentuk analisis perlu meliputi suatu 

proses iteratif yang menganalisis sekumpulan data yang masuk.  

Menurut Plomp (2001), ada tiga kriteria kualitas produk yang dihasilkan dari 

suatu penelitian pengembangan, yaitu: 

1. Valid 

Menurut Plomp (2001), ada dua macam validitas yang perlu dipenuhi suatu 

produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan untuk dikatakan valid, yaitu 

validitas isi dan validitas konstruksi. Menurut Plomp (2001), suatu produk dikatakan 

memenuhi validitas isi jika produk ini dibuat dengan menggunakan teori-teori yang 

kokoh (state-of-the-art knowledge). Menurut Plomp (2001), suatu produk dikatakan 
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memenuhi validitas konstruksi jika semua komponen dalam suatu intervensi 

terkoneksi secara baik satu sama lain.   

2. Kebergunaan 

3. Efisien 

Menurut Plomp (2001), ada dua kriteria kualitas proses yang dihasilkan dari 

suatu penelitian pengembangan, yaitu: 

1. Pendekatan yang sistematis, artinya ada suatu proses siklik dari analisis, 

pengembangan desain, evaluasi, dan revisi dalam implementasi oleh Plomp disebut 

konsistensi internal. 

2. Pendekatan relasional, mengarah pada persetujuan kegunaan produk di antara 

pengguna produk atau dengan kata lain kegunaan produk sering diuji oleh pengguna 

oleh Plomp disebut konsistensi ekternal. 
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