
 
 

 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Setting Pengembangan 

 

Metode penelitian ini, yaitu research and development atau penelitian 

pengembangan. Pengembangan yang dilakukan adalah pembuatan media 

instruksional berupa Modul Berbasis Multi Representasi. Sasaran 

pengembangan program adalah materi listrik dinamis untuk SMP/MTs. 

 

Subjek uji coba terdiri atas ahli bidang isi atau materi, ahli media/desain 

pembelajaran instruksional, uji satu lawan satu dan uji lapangan. Uji ahli 

materi adalah dilakukan oleh ahli bidang isi materi untuk mengevaluasi isi 

materi pembelajaran pada modul, dan ahli media/desain yang merupakan 

seorang master dalam bidang teknologi pendidikan akan mengevaluasi 

desain dalam modul. Uji satu lawan satu diambil sampel penelitian yaitu 2 

orang siswa SMP/MTs yang dapat mewakili populasi target. Selanjutnya, uji 

coba lapangan yaitu uji coba produk dikenakan kepada siswa SMP/MTs 

yang belum pernah mendapat materi listrik dinamis sebelumnya. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur pengembangan ini mengacu pada model pengembangan media 

instruksional yang diadaptasi dari Suyanto dan Sartinem (2009). Desain 
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tersebut meliputi tujuh tahapan prosedur pengembangan produk dan uji 

produk, yaitu: 

1) Analisis kebutuhan, 

2) Identifikasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan, 

3) Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan pengguna, 

4) Pengembangan produk, 

5) Uji internal: Uji kelayakan produk, 

6) Uji eksternal: Uji kemanfaatan produk oleh pengguna, 

7) Produksi. 

 

Dengan mengadaptasi model tersebut, maka prosedur pengembangan yang 

digunakan yaitu: 
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Gambar. 3.1 Model pengembangan media instruksional diadaptasi dari 

prosedur pengembangan produk dan uji produk menurut Suyanto 

dan Sartinem (2009) 
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Tahap III: 

Identifikasi Spesifikasi Produk 

 

Tahap VII: 
Pencetakan Produk 

Tahap IV: 
Pengembangan Produk 

(Prototipe I) 

Tahap VI: UjiEksternal 
Uji Kemanfaatan Produk 
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Tahap V: Uji Internal 
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1. Analisis Kebutuhan 

 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara 

dalam penelitian ini ditujukan kepada guru mata pelajaran fisika. 

Wawancara terhadap guru mata pelajaran dilakukan untuk menggali 

informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, 

mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatan sarana dan prasarana 

dalam pembelajaran, dan untuk mengetahui materi yang membutuhkan 

bantuan modul berbasis multi representasi. 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran fisika di SMP 

Negeri 1 Negeri Katon tanggal 1 Desember 2012 diperoleh data bahwa 

pembelajaran Fisika yang dilakukan selama ini masih monoton dan hanya 

berpusat pada guru. Sumber belajar yang digunakan hanya bergantung pada 

buku pelajaran IPA. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang 

berkembangnya pengetahuan dan kreatifitas siswa. Setelah ditinjau buku 

yang dipakai siswa sudah berupa multi representasi tetapi penyusunannya 

belum terstruktur dan sulit dipahami. Sarana dan prasarana berupa 

laboraturium dan perpustakaan belum lengkap,  keahlian guru dalam 

penggunaan alat kurang, pemanfaatan sumber belajar belum optimal, siswa 

kurang dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar karena guru masih 

mendominasi kelas. 
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2. Identifikasi Sumber Daya 

 

Identifikasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan 

menginventarisir segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya guru 

maupun sumber daya sekolah seperti perpustakaan dan laboraturium. Atas 

dasar potensi sumber daya yang dimiliki peneliti melakukam pengembangan 

modul berbasis muti representasi. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menentukan spesifikasi produk yang telah disesuaikan 

dengan sumber daya yang dimiliki sekolah, juga dengan kebutuhan yang 

ingin dipenuhi berdasarkan analisis kebutuhan. 

 

3. Identifikasi Spesifikasi Produk 

 

Identifikasi produk dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya 

yang mendukung pengembangan produk dengan memperhatikan hasil 

analisis kebutuhan dan identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan topik atau materi pokok pembelajaran yang akan 

dikembangkan. 

b. Mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan indentifikasi materi 

pelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran. 

c. Menentukan format pengembangan modul berbasis multi representasi. 
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4. Pengembangan Produk 

 

Kegiatan pengembangan pada tahap ini dilakukan pembuatan modul 

berbasis multi representasi pada materi listrik dinamis. Spesifikasi produk 

yang akan dikembangkan adalah modul berbasis multi representasi yang di 

dalamnya terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan/tugas, 

rangkuman, tes formatif, kunci jawaban tes formatif, umpan balik dan 

tindak lanjut. 

 

Penyajian materi pada modul ini, yaitu dengan menyatakan suatu konsep 

melalui berbagai cara dan bentuk diantaranya dalam bentuk verbal, gambar, 

grafik, diagram dan matematika. Ini sesuai dengan pengertian multi 

representasi itu sendiri. 

 

5. Uji  Internal 

 

Dalam penelitian pengembangan, sebuah desain pembelajaran memerlukan 

kegiatan uji coba secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahap uji 

internal atau uji kelayakan produk dikenakan pada produk terdiri dari uji 

ahli desain dan ahli isi/materi pembelajaran. Kemudian produk yang telah 

dibuat diberi nama prototipe I, kemudian dikenakan uji kelayakan produk 

dengan berpedoman instrumen uji yang telah dibuat. 

Uji kelayakan produk ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai prototipe 

I yang telah dibuat. 
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2) Menyusun instrumen uji kelayakan produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan. 

3) Melaksanakan uji kelayakan produk yang dilakukan oleh ahli desain dan 

ahli isi/materi pembelajaran. 

4) Melakukan analisis terhadap hasil uji kelayakan produk dan melakukan 

perbaikan. 

5) Mengkonsultasikan hasil yang telah diperbaiki kepada ahli desain dan 

ahli isi/materi pembelajaran. 

Prototipe I disempurnakan sesuai rekomendasi perbaikan yang diperoleh 

dari ahli desain dan ahli isi materi. Hasil perbaikan ini akan diperoleh 

prototipe 2. 

 

6. Uji  Eksternal  
 

Stelah dilakukan uji internal dan diperoleh hasil prototipe I I, langkah 

selanjutnya dilakukan uji eksternal yang diberikan kepada siswa untuk 

digunakan sebagai sumber sekaligus media pembelajaran. Uji eksternal 

merupakan uji coba kemanfaatan produk oleh pengguna, yaitu: 

kemenarikan, kemudahan menggunakan produk, dan keefektifan mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang harus terpenuhi. Uji ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: uji satu lawan 

satu dan uji lapangan.  

 

Pada uji satu lawan satu ini dipilih dua siswa yang dapat mewakili populasi 

target dari media yang dibuat. Menyajikan media tersebut kepada mereka 

secara individual. Kalau media didesain untuk belajar mandiri, biarkan 
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siswa mempelajarinya. Kedua orang siswa yang telah dipilih tersebut, 

hendaknya satu orang dari populasi target. 

 

Prosedur pelaksanaannya yaitu: 

1) Menjelaskan kepada siswa tentang media yang baru dirancang dan 

ingin mengtahui bagaimana reaksi siswa terhadap media yang sedang 

dibuat. 

2) Mengusahakan agar siswa bersikap rileks dan bebas mengemukakan 

pendapatnya tentang ,edia tersebut. 

3) Memberikan instrumen uji satu lawan satu yang berisi tentang 

komponen media yang dibuat. 

4) Mencatat waktu yang diperlukan siswa untuk mempelajari materi dalam 

media tersebut. 

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil ujia satu lawan 

satu. 

6) Mengkonsultasi hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing. 

 

Sedangkan untuk uji lapangan (kelompok kecil) dikenakan kepada satu 

kelas sampel yang dipilih secara acak pada siswa yang belum pernah 

mendapatkan materi listrik dinamis untuk mengetahui tingkat kemudahan, 

kemenarikan dan keefktifan media. Siswa melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan modul berbasis multi representasi dan setelah pembelajaran 

diberikan post-test untuk mengetahui tingkat keefektifan media lalu 



34 

 

diberikan angket untuk mengetahui tingkat kemudahan dan kemenarikan 

dalam penggunaan modul berbasis multi representasi. 

 

7. Produksi  

 

Setelah dilakukan perbaikan dari hasil uji eksternal, maka dihasilkan 

prototipe III kemudian dilaksanakan tahap ketujuh, yaitu produksi. Tahap 

ini merupakan tahap akhr dari penelitian pengembangan. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan empat macam metode 

pengumpulan data. Keempat macam metode tersebut meliputi: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan menganalisis 

kebutuhan media pembelajaran. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi dilakukan untuk mengetahui saran dan prasarana di 

sekolah yang menunjang proses pembelajaran. 

3. Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk mengukur indikator program yang 

berkenaan dengan kriteria pendidikan, tampilan produk dan kualitas 

teknis. Instrumen meliputi dua tahap, yaitu angket uji ahli dan angket 

respon pengguna. 
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4. Metode Tes Khusus 

Pada tahap ini produk digunakan sebagai sumber belajar, pengguna 

(siswa) diambil berdasarkan teknik acak atas dasar kesetaraan penelitian 

untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian 

siswa tersebut diberi post-test. Hasil post-test dianalisis ketercapaian 

tujuan pembelajaran dengan nilai KKM yang harus dipenuhi. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Data 

hasil observasi dan wawancara di jadikan sebagai latar belakang 

dilakukannya penelitian ini. Data kesesuaian desain dan materi 

pembelajaran pada produk diperoleh dari ahli desain dan ahli materi melalui 

uji ahli. Data kesesuaian tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan produk yang dihasilkan untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji satu lawan satu dilakukan untuk 

mengetahui respon dari siswa terhadap media yang sudah dibuat. Data 

kemenarikan, kemudahan penggunaan dan kemanfaatan produk diperoleh 

melalui hasil uji lapangan kepada pengguna secara langsung. Sedangkan 

data hasil belajar yang diperoleh melalui tes setelah penggunaan produk 

digunakan untuk menentukan tingkat efektifitas produk sebagai media. 


