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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan mengacu pada prosedur pengembangan media 

intruksional pembelajaran menurut Sugiyono  (2011: 298), yang memuat langkah-

langkah pokok penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan 

produk. Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa LKS. 

LKS yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

bagi siswa untuk memahami materi pelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Model pengembangan tersebut meliputi sepuluh 

prosedur pengembangan produk dan uji produk, yaitu: (1) Potensi dan masalah, 

(2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, 

(6) Uji coba produk, (7) Revisi Produk, (8) Uji coba pemakaian, (9) Revisi 

Produk, dan (10) Produksi massal. Pada penelitian pengembangan ini dibatasi 

sampai prosedur ke 9 yaitu revisi produk. 

 

Dengan mengadaptasi model tersebut, maka prosedur penelitian pengembangan 

yang digunakan dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Model pengembangan ini terdiri atas sembilan prosedur, yaitu sebagai berikut: 

 

A. Potensi dan Masalah 

 

Langkah pertama yaitu potensi dan masalah. Penelitian berawal dari adanya 

potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan 

akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara 

yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Pada langkah ini, dilakukan 

penelitian untuk mendapatkan informasi bahwa diperlukan adanya 

pengembangan media pembelajaran berupa LKS di sekolah. Berdasarkan data 

yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif. 

Untuk mengetahui efektivitas model tersebut maka perlu diuji. Pengujian 

dapat menggunakan metode eksperimen. Setelah model teruji maka dapat 

diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang dimaksud.  

Untuk mendapatkan informasi ini dilakukan dengan cara observasi langsung 

dan wawancara dengan guru dan siswa SMA kelas X. 

Gambar 3.1    Langkah-langkah penggunaan Metode Research and 

Development (R&D) menurut Sugiyono 
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B. Mengumpulkan Informasi 

 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang 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. 

 

C. 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 sistem kerja lama, sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan 

terhadap sistem tersebut.  

Hasil akhir dari kegiatan tersebut berupa desain produk baru yang lengkap 

dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik. Dikatakan 

hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui 

setelah melalui pengujian-pengujian. 

 

D. Validasi Desain 

 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari 

yang lama. Dikatakan secara rasional karena validasi disini masih bersifat 
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penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan fakta di 

lapangan. 

 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang 

dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. 

 

E.  Revisi Desain 

 

Setelah desain produk divalidasi oleh para pakar dan ahli lainnya, selanjutnya 

dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk 

dikurangi dengan cara memperbaiki desain. 

 

F. Uji Coba Produk 

 

Uji coba produk dilakukan melalui eksperimen, berupa uji satu lawan satu. 

Pada uji satu lawan satu dilakukan oleh tiga orang siswa yang memiliki 

kemampuan berbeda yaitu siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. 

 

G. Revisi Produk 

 

Pengujian produk pada sampel terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan 

baru tersebut lebih baik dari tindakan lama. 
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H. Uji Coba Pemakaian 

 

Uji coba pemakaian dilakukan melalui eksperimen dengan desain eksperimen 

menggunakan One-Shot Case Study. Dengan pemberian perlakuan, kemudian 

diberikan soal ujian akhir untuk melihat hasil belajar siswa. 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain eksperimen (One-Shot Case Study) 

 

Keterangan : 

X = Treatmen 

O = Hasil belajar 

 

I. 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. 

X         O 

 


