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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Setting Pengembangan 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah research and development 

atau penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan adalah 

pembuatan alat eksperimen Gerak Jatuh Bebas  untuk membelajarkan siswa 

memahami materi Gerak Jatuh Bebas. Pengembangan alat tersebut dibuat 

berdasarkan analisis kebutuhan dimana ketersediaan alat, kurangnya ketelitian 

penggunaan stopwatch sebagai alat pencatat waktu, dan konsep siswa pada 

materi Gerak Jatuh Bebas. 

Hasil pengembangan yang dilakukan adalah alat Gerak Jatuh Bebas  dengan 

memanfaatkan sensor suara sebagai pendeteksi waktu otomatis. Alat ini 

dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai panduan untuk 

melaksanakan percobaan dan mengevaluasi pemahaman siswa. 

 

Sasaran pengembangan alat ini untuk siswa SMA kelas X yang digunakan 

sebagai media pembelajaran fisika. Sebelum uji coba produk, dilakukan uji 

ahli dan uji satu lawan satu sebagai revisi terhadap produk awal yang sudah 

jadi. Setelah direvisi, kemudian uji coba produk kepada kelompok kecil untuk 

mengeahui kemenarikan dan efektivitas produk. 
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Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi menggunakan instrumen 

berupa lembar observasi, wawancara, angket, dan tes. Lembar observasi, 

angket dan wawancara digunakan untuk menganalisis kebutuhan. Angket juga 

digunakan untuk uji ahli sebagai instrumen mengumpulkan data tentang 

kelayakan produk berdasarkan kesesuaian dengan teori, kesesuaian desain dan 

isi materi. Selain itu, angket berfungsi untuk uji kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan oleh pengguna terkait keefektifan produk.  

 

 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan ini diadaptasi dengan mengacu pada model 

pengembangan instruksional menurut Sadiman, dkk. dimana terdapat langkah-

langkah pokok penelitian pengembangan yang mempunyai tujuan 

menghasilkan produk. Langkah-langkah tersebut adalah: 

1) Analisis kebutuhan  

2) Merumuskan tujuan pembelajaran 

3) Merumuskan butir-butir materi 

4) Menyusun instrumen evaluasi 

5) Menyusun naskah/draft media/membuat prototipe 

6) Melakukan validasi ahli 

7) Melakukan uji coba/tes dan revisi 

8) Produk akhir 

Dengan demikian, tahapan menyusun rancangan media tersebut dapat 

dilakukan seperti Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran  

menurut Sadiman dalam Asyhar (2011:95) 

 

1. Analisis Kebutuhan  

Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. 

Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

alat yang akan dikembangkan dan mengetahui sejauh mana diperlukannya 

media alat peraga bagi peserta didik. Analisis kebutuhan dilakukan dengan 

metode observasi dan wawancara. Hasil observasi, angket, dan wawancara ini 

kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan latar belakang 

masalah dan gambaran dari analisis kebutuhan sekolah. Instrumen angket 

analisis kebutuhan dan daftar pertanyaan untuk wawancara dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

Menganalsis Kebutuhan  

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

Perumusan Butir Materi 

Penyusunan Instrumen 

Evaluasi 

Menuliskan Naskah 

Media/Membuat Prototipe 

Uji Coba Lapangan 

 

Revisi 

Produk Akhir 

Validasi Ahli 
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2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Perumusan tujuan adalah tahap yang sangat penting dalam 

merencanakan media pembelajaran karena tujuan merupakan arah dan target 

kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Di 

samping itu, tujuan  berfungsi pula sebagai acuan atau panduan bagi peserta 

didik dalam melakukan upaya untuk mencapainya. Tujuan pembelajaran yang 

baik haruslah jelas, bisa diukur, dan operasional. Baker dalam Asyhar 

(2011:96) membuat suatu formula teknik perumusan tujuan pembelajaran 

dengan rumus ABCD pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Teknik Perumusan Tujuan Pembelajaran menurut Baker 

A 

Audience 

Sasaran sebagai pembelajar yang perlu disebutkan secara 

spesifik agar jelas untuk siapa tujuan itu diberikan. 

B 

Behavior 

Perilaku spesifik yang akan diharapkan dimunculkan siswa 

setelah pembelajaran langsung behavior ini dirumuskan 

dalam bentuk kata kerja. Contoh: menjelaskan, 

menyebutkan, mengidentifikasi, dan sebagainya. 

C 

Condition 

Keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada 

saat dilakukan pembelajaran, misalnya: dengan cara 

mengamati, menyelidiki, dan sebagainya. 

D 

Degree 

Batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus 

dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. 

Contoh: minimal 4 jenis, 3 buah, dan sebagainya. 
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Tujuan pembelajaran diperoleh melalui analisis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Hasil dari analisis ini diperoleh indikator yang harus dicapai 

siswa. Indikator tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan tujuan 

pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah siswa 

melakukan eksperimen adalah siswa mampu: a) menggambarkan grafik 

hubungan antara ketinggian terhadap waktu jatuh benda, b) menjelaskan 

pengaruh ketinggian terhadap waktu jatuh benda melalui eksperimen, c) 

menjelaskan pengaruh massa benda terhadap waktu jatuh benda melalui 

eksperimen, dan d) mencari besarnya nilai percepatan gravitasi bumi melalui 

eksperimen. Hasil analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat 

dilihat pada lampiran 2 dan proses pemilihan tujuan pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 

3. Merumuskan Butir-Butir Materi 

Setelah analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian 

dilakukan pemilihan tujuan pembelajaran yang dapat dibelajarkan dengan alat 

yang dikembangkan. Tujuan pembelajaran inilah yang digunakan untuk 

merumuskan butir-butir materi apa saja yang harus dikuasai siswa. Setelah 

mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, maka butir-butir materi yang harus 

dikuasai siswa, yaitu: 

1) Grafik Gerak Jatuh Bebas 

2) Pengaruh ketinggian terhadap waktu jatuh benda 

3) Pengaruh massa benda terhadap waktu jatuh benda 

4) Nilai percepatan gravitasi bumi 
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4. Menyusun Instrumen Evaluasi 

Langkah selanjutnya setelah merumuskan butir materi adalah menyusun 

instrumen evaluasi. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat diukur 

dengan instrumen evaluasi tersebut. Untuk itu, diperlukan alat pengukur 

proses dan hasil belajar kognitif berupa tes. Alat pengukur keberhasilan  

pembelajaran ini perlu dikembangkan dengan berpijak pada tujuan 

pembelajaran/kompetensi yang telah dirumuskan dan sesuai dengan materi 

yang disiapkan. Instrumen yang dibuat disesuaikan aspek kompetensi yang 

diukur yaitu penilaian hasil belajar kognitif siswa.   

 

5. Menyusun Naskah/Draft Media/Membuat Prototipe 

Dalam pembuatan media pembelajaran, diperlukan naskah/draft yang dibuat 

sebagai pedoman sehingga tujuan pembelajaran dan materi ajar dapat 

dituangkan dengan kemasan sesuai dengan jenis media. Dengan demikian, 

media yang dibuat sesuai dengan keperluan. 

 

a. Naskah LKS 

Alat yang dikembangkan dilengkapi dengan LKS sebagai panduan dalam 

penggunaan alat. Tahapan penyusunan naskah LKS merupakan kegiatan 

pemilihan, penyusunan, dan pengorganisasian materi yaitu mencakup 

konten apa saja yang akan disampaikan melalui LKS. Lembar Kerja Siswa 

diproduksi menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan desain layout LKS materi Gerak Jatuh Bebas. 

2) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran 

beserta indikator ketercapaian pembelajaran. 

3) Menentukan tujuan pembelajaran materi Gerak Jatuh Bebas. 
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4) Membuat isi, yang meliputi: 

 Bekal awal 

 Teori dasar 

 Panduan untuk melakukan percobaan menggunakan alat. 

 Pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil percobaan yang 

menuntun dalam penarikan kesimpulan. 

 Evaluasi 

 

b. Alat Gerak Jatuh Bebas 

Dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan maka spesifikasi alat 

yang akan dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan rangkaian sensor suara yang akan dipakai. 

Desain rangkaian sensor yang akan dibuat mengacu pada layout yang 

dikembangkan oleh Sudarjo (2012). Terdapat rangkaian letching  yang 

menghasilkan elektromagnet sehingga bola besi dapat menempel. 

Rangkaian letching ini dihubungkan dengan tombol on pada stopwatch 

sehingga ketika aliran listrik diputus, bola besi akan jatuh dan 

stopwatch akan mulai menghitung waktu. Adapun rangkaian sensor 

tersebut seperti Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 berikut. 

 

Sumber: http://kumpulanrangkaianelektronik.blogspot.com 

Gambar 3.2. Layout Rangkaian Letching untuk Elektromagnet  



 

 
27 

Sumber: http://kumpulanrangkaianelektronik.blogspot.com 

Gambar 3.3. Layout Rangkaian Sensor Suara untuk Stop 

 

2) Merancang bentuk alat yang akan dikembangkan 

Rancangan bentuk alat eksperimen Gerak Jatuh Bebas dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Rancangan Alat Gerak Jatuh Bebas 
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6. Melakukan Validasi Ahli 

Sebelum melakukan uji coba lapangan, produk awal (prototipe) yang telah 

selesai dibuat, akan divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan 

ahli desain pada produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan 

berupa alat Gerak Jatuh Bebas beserta LKS diuji kelayakannya oleh ahli 

materi pembelajaran dan ahli desain. Ahli desain diujikan kepada dosen dan 

ahli materi diujikan kepada guru SMA Negeri 2 Bandarlampung sebagai 

pemberi saran atau masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan yang 

digunakan sebagai acuan untuk revisi alat. Kisi-kisi instrumen uji ahli dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

 

7. Melakukan Uji Coba/Tes dan Revisi 

Prototipe/produk awal yang telah selesai dibuat, selanjutnya diujicobakan 

melalui 2 tahapan uji coba, yaitu: 

a) Uji Satu Lawan Satu 

Tahap uji satu lawan satu ini dilakukan dengan memilih tiga siswa, dimana 

siswa menggunakan produk awal yang sudah dibuat. Setelah itu, siswa 

diberikan angket sebagai penilaian terhadap produk awal yang berisi 

pertanyaan terkait kemudahan penggunaan alat dan keterbacaan LKS. Hal 

ini akan memberikan gambaran bahwa alat tersebut menyulitkan atau 

tidaknya ketika digunakan oleh siswa. Keterbacaan LKS dan penggunaan 

kalimat yang efektif sehingga siswa memahami langkah-langkah yang 

harus dilakukan. Hasil analisis angket ini diperoleh umpan balik untuk 

mengetahui kekurangan dari alat percobaan yang dikembangkan dan 
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selanjutnya dilakukan perbaikan. Kisi-kisi instrumen uji satu lawan satu 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

b) Uji Kelompok Kecil 

Pada uji kelompok kecil ini, desain penelitian yang digunakan yaitu One-

Shot Case Study yaitu memberikan perlakuan tertentu pada subjek 

kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel tanpa adanya kelompok 

pembanding dan tes awal.. Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat 

kesesuaian dengan teori, kemenarikan, dan efektifitas media dalam 

pembelajaran. Pada uji ini, produk diberikan kepada siswa untuk 

digunakan sebagai sumber belajar dan sekaligus media belajar. 

 

Sebagai umpan balik, pada tahap uji coba ini diberikan angket yang berisi 

uji kemanfaatan produk oleh pengguna, yaitu: (1) kemenarikan, (2) 

kemudahan, (3) ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal pelajaran fisika. Dari hasil uji tersebut akan diperoleh 

saran dan masukan terkait produk yang dihasilkam. Berdasarkan hal 

tersebut, oleh pengembang dilakukan peyempurnaan sehingga dihasilkan 

produk akhir. Kisi-kisi uji kelompok kecil dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

8. Produk Akhir 

Pencetakan produk akhir setelah dilakukan perbaikan dari hasil uji coba/revisi. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan. 

 

 


