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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Pengembangan 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah reseacrh and development atau 

penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan berupa 

pembuatan buku saku berbasis literasi sains pada materi energi, pesawat 

sederhana dan tekanan untuk tingkat SMP/MTs.  Buku saku yang 

dikembangkan dapat digunakan sendiri oleh siswa ataupun dengan 

bimbingan guru. Subjek evaluasi terdiri atas uji ahli materi, uji ahli desain, 

uji kelompok kecil dan uji efektifitas. Uji ahli materi dilakukan oleh ahli 

bidang isi materi untuk mengevaluasi isi materi pembelajaran pada buku 

saku berbasis literasi sains, dan uji ahli dilakukan oleh ahli desain untuk 

mengevaluasi desain buku saku berbasis literasi sains. Uji kelompok kecil 

dilakukan  pada 10 orang siswa untuk mengetahui tingkat kemenarikan 

dan kemanfaatan buku saku yang diciptakan. Selanjutnya uji efektifitas, 

dilakukan pada siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 Gedongtataan yang 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan buku saku dalam pembelajaran. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Penelitian pengembangan ini menggunakan metode penelitian 

pengembangan yang diadaptasi menurut Sadiman, dkk(2011: 99). yang 
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memuat langkah-langkah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk. Model pengembangan ini meliputi delapan prosedur 

meliputi : (1) analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, (2) Perumusan 

tujuan pembelajaran, (3) perumusan butir-butir materi, (4) penyusunan 

instrumen evaluasi, (5) menulis naskah/draf media, (6) melakukan validasi 

ahli (7) melakukan uji coba dan revisi, (8) mencetak naskah produksi. 

Secara umum prosedur pengembangan alat peraga dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 berikut :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan Buku Saku 

1. Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Siswa 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi 

khususnya apa yang dibutuhkan siswa di dalam pembelajaran yang 

berkaitan dengan pengembangan buku saku IPA terpadu berbasis literasi 

sains untuk siswa SMP. 
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2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, maka langkah selanjutnya 

merumuskan tujuan pembelajaran. Suatu pembelajaran pasti memiliki 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang baik haruslah jelas, 

bisa diukur dan operasional. Tujuan pembelajaran ini akan dijadikan acuan 

dalam pembuatan buku saku berbasis literasi sains yaitu agar siswa lebih 

memahami konsep sains dan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

3. Perumusan Butir-Butir Materi 

Perumusan butir-butir materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Materi pokok yang dikembangkan buku saku ini adalah Usaha, Energi, 

Daya, Pesawat Sederhana, dan Tekanan. Materi ini disusun berdasarkan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran. 

 

4. Penyusunan Instrumen Evaluasi 

Langkah berikutnya setelah butir materi dirumuskan adalah penyusunan 

instrumen evaluasi. Instrumen ini dilakukan untuk mengukur pencapaian 

pembelajaran, apakah tujuan sudah sesuai atau tidak. Instrumen evaluasi 

ini disesuaikan dengan kompetensi yang diukur, yaitu meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dirumuskan secara rinci 

dalam tujuan pembelajaran. 
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5. Menulis Naskah Media/Draft Media 

Naskah/Draft digunakan sebagai gambaran sehingga tujuan pembelajaran 

dan materi ajar sesuai dengan media yang akan dibuat, sehingga media 

yang dibuat sesuai dengan keperluan. 

 

6. Melakukan Validasi Ahli 

 

Setiap naskah/draft media pembelajaran yang sudah selesai disusun, 

sebaiknya divalidasi oleh tim ahli sebelum uji coba lapangan. Validasi ahli 

dilakukan sebelum melakukan uji coba lapangan. Validasi ahli terdiri 

validasi mengenai kesesuaian desain dan kesesuaian materi yang ada 

dengan produk yang dikembangkan. Validasi ahli ini dilakukan oleh dua 

orang dosen P. MIPA 

 

7. Melakukan Uji Coba/Tes dan Revisi 

Produk yang sudah selesai dibuat selanjutnya diujicobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat apakah media 

pembelajaran yang dibuat itu efektif atau tidak. Uji coba yang digunakan 

melalui 2 tahap, yaitu : 

a. Uji Kelompok Kecil  

Pada uji ini dilakukan kepada siswa dalam kelompok terbatas, 

misalnya 5-10 siswa. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami media yang dibuat, kemenarikan, 

kemanfaatn media yang dibuat dan efisiensi waktu. 

 

 



 

40 
 

b. Uji Efektifitas 

Pada uji ini dilakukan kepada seluruh siswa kelas VIIIB. Tujuan dari 

uji ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dan keefektifan 

buku saku dalam pembelajaran.  

 

8. Mencetak Naskah Produksi 

Hasil  uji coba lapangan dijadikan sebagai dasar dalam merevisi produk 

dan penyempurnaan media yang akan dibuat, sehingga bisa menghasilkan 

produk akhir yang siap digunakan untuk di sekolah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh melalui survey analisis 

kebutuhan, instrumen angket, lembar observasi dan tes. Survey analisis 

kebutuhan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan 

siswa dalam proses pembelajaran. Instrumen angket digunakan pada uji 

validasi ahli untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk 

berdasarkan isi materi dan kesesuaian desain yang dibuat. Lembar 

observasi digunakan pada uji coba lapangan untuk mengumpulkan 

kemenarikan dan kemanfaatan produk. Terakhir tes tertulis kepada siswa 

digunakan untuk mengumpulkan data tingkat keefektifan produk dalam 

pembelajaran. Pada tahap ini, produk digunakan sebagai sumber belajar, 

pengguna (siswa) diambil berdasarkan teknik acak atas dasar kesetaraan 

subjek penelitian untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan analisis 

kebutuhan dan menggunakan produk digunakan sebagai sumber belajar. 
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Desain penelitian One-Shot Case Study. Gambar dari desain yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

   

 Gambar 3.2 One-Shot Case Study 

                          (Meredith D, 2003: 385) 

 Keterangan : X = Treatment, penggunaan buku saku 

   O = Hasil belajar siswa 

 

Tes ini dilakukan oleh satu kelas yaitu siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 

Gedongtataan, pada tahap ini siswa menggunakan buku saku sebagai 

sumber sekaligus media pembelajaran, kemudian siswa diberi soal 

posttest. Hasil posttest kemudian dianalisis ketercapaiannya tujuan 

pembelajaran sesuai dengan nilai KKM yang harus terpenuhi. 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

 

Data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan siswa 

digunakan untuk menyusun latar belakang dan tingkat kebutuhan produk 

pengembangan. Data kesesuaian desain dan materi pada produk yang 

dikembangkan diperoleh dari ahli materi dan ahli desain melalui uji 

validasi ahli. Data kesesuaian tersebut untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk yang dihasilkan dan digunakan sebagai media pembelajaran. Data  

kemenarikan produk dan kemanfaatan produk diperoleh dari evaluasi 

lapangan kepada siswa secara langsung. Sedangkan data hasil belajar 

diperoleh melalui tes setelah menggunakan produk untuk menentukan 

   X    O 
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apakah produk yang dikembangkan sudah efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

 

Data kemenarikan produk diperoleh dari siswa pada tahap uji coba 

lapangan. Lembar observasi memiliki 4 pilihan jawaban yang sesuai 

dengan konten pertanyaan, yaitu : “tidak menarik”,”cukup 

menarik”,”menarik”, dan “sangat menarik”. Kemudian pada lembar 

observasi untuk memperoleh data kemanfaatan produk memiliki 4 pilihan 

jawaban, yaitu : “tidak membantu”,”cukup membantu”,”membantu” dan 

“sangat membantu”. Masing-masing dari pilihan jawaban memiliki skor 

yang berbeda. Skor penilaian tiap jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1. Skor Penilaian Uji Lapangan 

 

Uji Kemenarikan Uji Kemanfaatan Skor 

Sangat Menarik Sangat Membantu 4 

Menarik Membantu 3 

Cukup Menarik Cukup Membantu 2 

Tidak Menarik Tidak Membantu 1 

 

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh 

kemudian dibagi dengan jumlah total skor dan hasilnya dikali dengan 

banyaknya pilihan jawaban. Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan 

jawaban sehingga penilaian dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 × 4 

Hasil dari penillaian kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek 

sampel uji coba yang dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk 

menentukan kemenarikan dan kemanfaatan produk yang dihasilkan. Hasil 
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konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif 

terhadap skor penilaian yang diperoleh. Pengkonversian skor menjadi 

pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Konversi Skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas 

 

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

4 3,26 - 4,00 Sangat baik 

3 2,51 - 3,25 Baik 

2 1,76 - 2,50 Kurang Baik 

1 1,01 - 1,75  Tidak Baik 

Sumber : Suyanto (2009: 227) 

 

Sedangkan untuk data hasil tes digunakan nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Gedongtataan, yaitu 

≥ 70 sebagai pembanding. Apabila 75% nilai siswa yang diberlakukan uji 

coba telah mencapai KKM, dapat disimpulkan produk pengembangan 

layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran. 


