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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 

Metode penelitian ini yaitu research and development atau penelitian 

pengembangan.Pada penelitian pengembangan ini telah dikembangkan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) bermuatan karakter. Subjek uji coba dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMPN 12 Bandar lampung. Pengembangan dilaksanakan 

pada materi Cahaya semester genap tahun ajaran 2012/2013 di SMPN 12 Bandar 

lampung. 

 

Model pengembangan produk yang menjadi pedoman dalam penelitian ini dari 

model pengembangan program media menurut Suyanto (2009) 

 

B. ProsedurPengembanganProduk 

 

Metode penelitian yang digunakan mengacu pada prosedur pengembangan media 

intruksional pembelajaran menurut Suyanto (2009), yang memuat langkah-

langkah pokok penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan 

produk. Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa Lembar 

Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa untuk memahami materi pelajaran. 

Model pengembangan tersebut meliputi tujuh prosedur pengembangan produk dan 
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uji produk, yatiu:(1) Analisis kebutuhan, (2) Identifikasi sumberdaya untuk 

memenuhi kebutuhan, (3) Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan 

pengguna, (4) Pengembangan produk, (5) Uji internal: Uji spesifikasi dan Uji 

operasionalisasi produk, (6) Uji eksternal: Uji kemanfaatan produk oleh 

pengguna, dan (7) Produksi. Untuk prosedur pengujian produk dalam hal ini uji 

operasionalisasi produk tidak dilaksanakan karena uji tersebut berlaku untuk 

produk yang memerlukan pengoperasian dalam pengggunaannya, misalnya pada 

media-media berbasis non teks, seperti VCD tutorial. Sedangkan untuk media 

berbasis teks seperti Lembar Kerja Siswa dan modul pembelajaran, uji tersebut 

tidak dilakukan. 
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Dengan mengadaptasi model tersebut, maka prosedur pengembangan yang 

digunakan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1  Model Pengembangan Media Instruksional termodifikasi 

(diadaptasi dari prosedur pengembangan produk dan uji 

produk menurut Suyanto (2009)) 

Tahap I: 

Analisis Kebutuhan program 

Pengembangan 

Tahap II: 

Identifikasi Sumber Daya 

Tahap III: 

Identifikasi Spesifikasi Produk 

 

Tahap VII: 

Pencetakan Produk 

Tahap IV: 

Pengembangan Produk 

(Prototipe I) 

Tahap VI: UjiEksternal 

Uji Kemanfaatan Produk 

(Prototipe IV) 

TahapV: Uji Internal 

Uji ahli desain 

Uji ahli materi 
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1. Tahap I: Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi bahwa 

diperlukan adanya media pembelajaran di sekolah. Analisis kebutuhan ini 

dilakukan dengan observasi langsung yaitu wawancara dengan guru dan 

membagikan angket kepada siswa yang sudah menempuh materi yang diteliti. 

 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur 

atau terbuka yang ditujukan kepada guru mata pelajaran fisika kelas VIII. 

Wawancara terhadap guru mata pelajaran fisika kelas bertujuan untuk 

mengungkap ada tidaknya penggunaan Lembar Kerja Siswa ketika 

melakukan praktikum dan menganalisis karakteristik peserta didik dengan 

membagikan angket yang tujuannya sama dengan wawancara. 

 

Analisis karakteristik siswa dimaksudkan untuk mengetahui ciri, kemampuan, 

dan pengalaman siswa baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. 

Analisis ini meliputi antara lain: kemampuan akademik, keaktifan siswa, dan 

motivasi terhadap mata pelajaran.Analisis kebutuhan juga dilakukan dengan 

menganalisis Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran fisika kelas VIII 

semester genap. Analisis Kompetensi Dasar dilakukan untuk mengetahui 

materi-materi yang mungkin untuk dijadikan objek pengembangan.  

 

Hasil analisis kebutuhan didapatkan dari hasil observasi berupa wawancara 

terhadap guru fisika kelas VIII SMPN 12 Bandar Lampung dan membagikan  

angket pada siswa kelas X5 di SMAN 1 Bandar Lampung bahwa 

diperlukannya Lembar Kerja Siswa dalam pembelajaran khusunya pada 

materi Cahaya. 
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2. Tahap II: Identifikasi Sumberdaya 

 

Identifikaksi sumberdaya digunakan untuk mengetahui sumber daya yang 

dimiliki oleh sekolah. Dengan mengetahui sumberdaya yang ada maka 

ditetapkan produk dengan spesikikasi tertentu yang sesuai dengan 

sumberdaya yang dimiliki dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. 

 

Sumber daya sekolah yang diidentifikasi meliputi kelengkapan peralatan 

laboratorium yang digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen 

yang dapat mendukung pengembangan yang dibuat. Identifikasi sumberdaya 

ini dilakukan dengan observasi langsung ke sekolah. Observasi yang 

dilaksanakan dengan memeriksa keberadaan peralatan praktikum dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran fisika dan yang mengelola 

laboratorium fisika. Pada tahap ini juga dilakukan observasi dengan 

memeriksa perpustakaan hal ini bertujuan Lembar Kerja Siswa yang dibuat 

ada tahap dimana siswa harus menggunakan buku sebagai sumber untuk  

telaah literatur. Hasil identifikasi ini selanjutnya digunakan untuk menentukan 

spesifikasi produk yang mungkin untuk diwujudkan. 

 

3. Tahap III: Identifikasi Spesifikasi Produk 

 

Identifikasi spesifikasi 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 : 
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a. penentuan topik atau materi pokok pembelajaran yang akan 

dikembangkan. Materi yang akan dikembangkan yaitu Cahaya terdiri dari 

cahaya, pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada 

lensa. 

b. mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Pembelajaran, dan Tujuan Pembelajaran. 

c. membuat lembar kerja siswa yang akan dikembangkan. 

 

Spesifikasi produk diharapkan mencapai tujuan dari pengembangan yang 

akan dibuat.Untuk mencapai tujuan pengembangan yang diharapkan, maka 

spesifikasi produk yang diharapkan berbentuk perangkat lunak.  

Perangkat lunak yang akan dikembangkan ini berupa lembar kerja siswa 

memuat komposisi halaman sebagai berikut : 

 

a) Halaman muka atau cover 

b) Tujuan Pembelajaran yang berisi Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Indikator Pembelajaran, dan Tujuan Pembelajaran. 

c) Pemaparan masalah kontekstual atau soal-soal latihan menyelesaikan 

soal, atau latihan menyelesaikan tugas memecahkan masalah secara 

laboratoris.hal ini sebagai rangsangan awal memulai pembelajaran. 

Pemaparan ini dikerjakan secara individu. Pada langkah ini diharapkan 

siswa dapat menumbuhkan karakter percaya diri.  

d) Pertanyaan untuk membuat suatu prediksi atau hipotesis. Pada langkah 

ini diharapkan siswa dapat menumbuhkan karakter jujur, berperilaku 

santun, dan kerja sama.  
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e) Latihan melakukan prosedur ilmiah sebagai alternatif metode pemecahan 

masalah dan aplikasi konsep yang dipelajari. Berisi langkah-langkah 

percobaan, alat dan bahan, dan tabel data hasil percobaan. Pada langkah 

ini diharapkan siswa dapat menumbuhkan karakter jujur, berperilaku 

santun, kerja sama, dan bertanggung jawab.  

f) Kesimpulan  

g) Soal. Soal disini digunakan untuk mengumpulkan fakta dengan merujuk 

sumber-sumber materi yang dapat dijadikan referensi dalam 

memecahkan permasalahan atau berkaitan dengan materi yang sedang 

diajarkan. Pada kegiatan ini diharapkan siswa dapat menumbuhkan 

karakter berperilaku santun, kerja sama, dan bertanggung jawab  

 

4. Tahap IV: Pengembangan Produk 

 

Kegiatan pengembangan pada tahap ini dilakukan pembuatan Lembar Kerja 

Siswa Fisika bermuatan karakter pada materi Cahaya. Dengan 

memperhatikan retensi bekal awal ajar siswa diharapkan siswa dapat 

mempersiapkan materi yang berkaitan. Dengan memperhatikan peralatan 

yang ada dalam laboratorium fisika membantu dalam pengembangan Lembar 

Kerja Siswa. Dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa dibuat langkah yang 

sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak menumbuhkan karakter yang 

diharapkan. Hasil pengembangan pada langkah ini berupa prototipe 1. 

5. Tahap V: Uji Internal 

 

Tahap lima pada pengembangan ini yaitu tahap uji internal. Pada tahap ini 

dilakukan uji validasi ahli yang ditujukan pada praktisi pembelajaran fisika, 
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yang terdiri dari dosen. Validasi ini terdiri dari dua aspek, yaitu validasi ahli 

materi dan validasi ahli desain. Uji ahli dilakukan untuk mengetahui 

ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dibuat baik dari tampilan 

maupun isi Lembar Kerja Siswa yang dibuat atau dapat disebut uji spesifikasi 

dan kualitas produk. Adapun langkah-langkah uji spesifikasi dan kualitas 

produk ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai 

prototipe I yang sudah dibuat. 

2. Menyusun instrumen uji spesifikasi dan kualitas produk menurut 

indikator penilaian yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Melakukan uji spesifikasi dan kualitas produk terhadap ahli desain dan 

ahli materi. 

4. Menganalisis hasil uji spesifikasi dan kualitas produk 

5. Melakukan perbaikan 

6. Mengonsultasikan hasil perbaikan kepada ahli desain dan ahli materi. 

 

Instrumen yang dipakai dalam uji internal yaitu menggunakan angket. 

Instrumen angket uji ahli digunakan untuk menilai dan mengumpulkan data 

tentang kelayakan produk berdasarkan sesuai atau tidaknya produk yang 

dihasilkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Data hasil 

validasi ahli dijadikan sebagai acuan untuk melakukan revisi terhadap 

prototipe I. Setelah mengalami uji ahli, maka prototipe I akan mendapat 

saran-saran perbaikan dari ahli isi/materi dan ahli materi dan akan diperoleh 

prototipe II. 
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6. TahapVI: Uji Eksternal 

 

Hasil prototipe II akan dikenakan uji eksternal yaitu uji kemanfaatan produk 

oleh pengguna. Pada uji ini produk diberikan kepada siswa untuk digunakan 

sebagai sumber belajar sekaligus media belajar. Uji eksternal merupakan uji 

coba kemanfaatan oleh pengguna, yaitu kemenarikan kemudahan, melihat 

tingkat karakter siswa, dan kemanfaatan efektifitas menggunakan produk atau 

ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 

mata pelajaran fisika.  

 

Uji eksternal ini dilakukan uji lapangan yang terdiri dari 32 orang siswa SMP 

kelas VIII di SMPN 12 Bandar Lampung pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013. Data kemenarikan, kemudahan menggunakan produk sebagai 

sumber belajar diperoleh dari siswa sebagai pengguna. Instrumen pada tahap 

ini yang digunakan berupa  Angket respon. Angket respon terhadap 

penggunaan produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, 

misalnya “Sangat menarik”, “Menarik”, “Kurang Menarik”, dan Tidak 

menarik”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang 

mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian instrumen 

total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan 

jumlah skor total kemudian hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan 

jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Menarik Sangat Baik 4 

Menarik Baik 3 

Kurang Menarik Kurang Baik 2 

Tidak Menarik Tidak Baik 1 

  

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 

 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan untuk menentukan kualitas 

dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 

pengguna. Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Konversi Skor Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas dalam Suyanto 

(2009:20) 

 

 

 

 

Pengumpulan data pada aspek karakter menggunakan lembar observasi 

dengan melihat langsung kegiatan yang dilakukan siswa ketika melakukan 

praktikum. Penilaian karakter dilakukan oleh dua mahasiswi sebagai 

observer. Penilaian dilakukan  sesuai dengan rubrik yang telah dibuat. 

Sebelum mulai praktikum siswa diberi penomoran pada punggungnya agar 

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 
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mempermudah observer melakukan penilaian. Cara menilaianya observer 

mendatangi setiap kelompok untuk menilai karakter siswanya. Sebagai 

contoh lembar penilaian karakter siswa dapat dilihat pada Tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 lembar penilaian diri/karakter siswa 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Penjelasan 

Skor 

Maksimal 
Keterangan 

1 Jujur Apa adanya 4  
2 Bertanggung 

jawab 

Menerima 

konsekuensi dan 

mau mengakui 

dari segala sesuatu 

yang telah 

dilakukan 

4  

3 Berperilaku 

santun 

Ramah, menjadi 

pendengar yang 

baik, menanggapi 

pendapat orang 

lain, dan sopan 

baik sikap 

maupun tutur kata. 

4  

4 Kerja sama Kerja dalam 

kelompok 
4  

Jumlah 16  

 

 

Pada kolom keterangan dapat diisi berdasarkan hasil dari skor pengamatan 

karakter siswa. 

Keterangan skor untuk masing-masing skala sikap yaitu: 

1.  belum terlihat  (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-

tanda awal perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator). 

2.  mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku/karakter yang dinyatakan dalam 

indikator tetapi belum konsisten). 
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3.  mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator dan 

mulai konsisten). 

4.  membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 

perilaku/karakter yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten). 

 

Untuk pengkategorian penilaian karakter kriteria yang digunakan adalah 

dengan merata-ratakan hasil dari setiap aspek yang diteliti dalam beberapa 

kali siswa melakukan praktikum jika rata-ratanya satu dapat dikategorikan 

belum terlihat, jika dua maka dikategorikan mulai terlihat, jika tiga maka 

dikategorikan mulai berkembang, dan jika empat maka dikategorikan 

membudaya. 

 

Mengetahui tingkat efektifitas ketergunaan produk yang dihasilkan sebagai 

media 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 desain penelitian One-Shot Case Study.  

 

 

Gambar dari desain yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

   

 

Gambar 3.2 One-Shot Case Study 

Keterangan : X = Treatment, penggunaan BSE 

X             O 
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   O = Hasil belajar siswa 

 

Tes khusus ini dilakukan oleh 12 siswa kelas X di SMP N 1 Bandar 

Lampung, pada tahap ini siswa menggunakan Lembar Kerja Siswa yang 

dibuat dan melakukan tahapan-tahapan dalam Lembar Kerja Siswa, kemudian 

siswa diberi soal post-test. Hasil post-test dianalis digunakan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran fisika disekolah sebagai 

pembanding. Apabila 75% nilai siswa yang diuji coba telah mencapai 

KKM,dapat disimpulkan produk pengembangan digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

 

Dari hasil uji tersebut akan diperoleh saran atau masukan terkait manfaat 

produk yang dihasilkan. Berdasarkan masukan-masukan tersebut oleh 

pengembang akan dilakukan penyempurnaan sehingga dihasilkan prototipe 

IV yang merupakan produk akhir pengembangan. 

 

7. Tahap VII: Pencetakan Produk 

Pada tahap 7 dilakukan pencetakan produk setelah dilakukan perbaikan dari 

hasil uji eksternal. Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian 

pengembangan. 


