
 

 

 

III.  METODE PENGEMBANGAN 

 

Bab ini akan dibahas mengenai metode pengembangan, diuraikan beberapa sub-

bab, yang meliputi pendekatan pengembangan, tempat dan waktu pengembangan, 

langkah-langkah pengembangan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. Penjelasan dan uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut. 

 

3. 1 Pendekatan  Penelitian Pengembangan 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian pengembangan model    

pembelajaran ini adalah  pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development).   Research and Development adalah sebuah proses yang digunakan 

untuk mengembangkan produk pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan.  

Produk yang dimaksud tidak hanya pada buku teks, instruksional film, dan 

software computer, tetapi juga metode seperti metode mengajar dan program 

pendidikan atau program pengembangan staf (Pargito, 2011: 34). 

Langkah-langkah Pengembangan sebagian besar meliputi kegiatan melalui 

sepuluh langkah menurut Borg and Gall dalam Darsono ( 2008:78) yaitu meliputi: 

(1) penelitian dan pengumpulan informaasi (research and information collection), 

(2) perencanaan (planning), (3) pengembangan produk pendahuluan (develop 

premilinary form of product), (4) uji coba pendahuluan (preliminary field study),  

(5) revisi terhadap produk utama (main product revision), (6) uji coba utama 

(main field testing), (7) revisi product operasional (operational product revision), 

(8) uji coba operasional (operational field testing), (9) revisi produk akhir (final 

product revision), dan (10) desiminasi dan distribusi (dessimination and 

distribution). 
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Pada langkah pertama (Borg and Gall, dalam Pargito; 2009, 50) adalah penelitian 

pengumpulan informasi, meliputi assesmen kebutuhan, reviu literatur, studi 

penelitian berskala kecil dan persiapan laporan pada pertekembangan terkini. 

Assesmen kebutuhan akan dilakukan dengan menggunakan instrumen angket 

untuk menjaring informasi tentang indikasi kebutuhan Pembelajaran IPS Model 

Webquest di SMK. 

 

Pada langkah kedua merupakan kegiatan perancangan desain intruksional yang 

digunakan sebagai awal pengembangan yaitu menggunakan Desain  Instruksional 

ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). Berbasis pada bagan 

alur desain Instructional ADDIE maka akan menghasilkan suatu prototipe 

(produk awal) berupa Silabus dan Desain Pembelajaran IPS Model Webquest 

beserta perangkat pembelajaran lainnya yang akan diujucobakan  menurut 

langkah-langkah penelitian pengembangan yang di rekomendasi oleh Borg and 

Gall tersebut. 

Pengembangan model pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model 

desain pembelajaran ADDIE dengan dasar pertimbangan bahwa model tersebut 

cocok untuk mengembangkan produk model instruksional atau pembelajaran yang 

tepat sasaran, efektif dan dinamis dan sangat membantu dalam pengembangan 

kegiatan pembelajaran bagi guru.  Model desain instruksional ADDIE yang 

dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990 an) merupakan model desain 

pembelajaran atau pelatihan yang bersifat generic, menjadi pedoman dalam 

membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis 

dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.  Desain ini dapat membantu 
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instruktur pelatihan dalam pengelolaan pelatihan dan pembelajaran (Pargito, 2011: 

46). 

Model ADDIE ini menggunakan 5 tahap atau langkah pengembangan 

sebagaimana tampak pada gambar 3.1.  

 

 

 

 Gambar 3.1 Langkah umum Desain Pembelajaran ADDIE 

 

Langkah 1: Analisis (Analyze) 

Tahap analisis merupakan suatu proses needs assessment (analisis kebutuhan), 

mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis tugas (task 

analyze).  Output yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile calon peserta 

didik, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang 

rinci didasarkan atas kebutuhan. 

Langkah 2: Desain (Design) 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (blue-print).  Ibarat 

bangunan, maka sebelum dibangun harus ada rancang bangun di atas kertas 

terlebih dahulu. Untuk itu komponen Sistem Pembelajaran ADDIE dalam 

Setyosari (2012 :227) langkah prosedural ini biasanya digambarkan dalam suatu 

gambar alur dari awal hingga akhir. Misalnya untuk mengembangkan suatu Model 

Pembelajaran seperti langkah langkah sebagai berikut. 

 

 

ANALYZE
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IMPLEMENTATION
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Identifikasi 

Kebutuhan 

 Pengembangan 

Pembelajaran IPS Model 

Webquest 

 Ya  

 

 

       

 

  Perumusan Alat Ukur 

Keberhasilan 

  Tidak 

 

 

 

     

Perumusan 

Tujuan 

 Penulisan Naskah Model 

Webquest 

  
Model Siap 

Produksi 

      

  
Tes Uji coba 

   

 

Gambar  3.2   Model Prosedural Pengembangan Model Pembelajaran IPS SMK 

 

Langkah 3: Pengembangan (Development) 

Merupakan proses mewujudkan blue-print alias desain tadi menjadi kenyataan.  

Artinya pada tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang akan mendukung 

proses pembelajaran semuanya harus disiapkan.  

 

Langkah 4: Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang 

sedang kita buat.  Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal 

atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa 

diimplementasikan.  Setelah produk siap, maka dapat diuji cobakan melaui 

kelompok kecil, dievalusi, dan direvisi.  Kemudian  uji coba dapat dilakukan pada 

kelompok besar, kemudian dievaluasi kembali dan direvisi sehingga 

menghasilkan produk akhir yang siap diseminasikan. 

 

 

 

 

Revisi 
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Langkah 5: Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang 

dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak.  Tahap evaluasi bisa 

dilakukan pada setiap empat tahap di atas yang disebut evaluasi formatif, karena 

tujuannya untuk kebutuhan revisi.  Misalnya pada tahap rancangan, kita 

memerlukan review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang 

kita buat. 

Berdasarkan alur model desain pembelajaran ADDIE maka dihasilkan suatu proto 

type  produk berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berupa langkah-

langkah pembelajaran yang sesuai dengan model hasil pengembangan.  

Selanjutnya produk diujicobakan berdasarkan langkah-langkah penelitian 

pengembangan Borg and Gall.  

 

Prosedur penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall (dalam Pargito, 

2010: 50) meliputi 5 langkah utama, sebagai berikut : 1) melakukan analisis 

produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) validasi 

ahli dan revisi, 4) ujicoba lapangan skala kecil dan revisi produk, dan 5) ujicoba 

lapangan skala besar dan produk akhir. 

 

3. 2 Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan 
 

 

Pengembangan Model Webquest dilakukan pada tempat dan waktu yang telah 

ditentukan. Waktu dan tempat dilakukan penelitian pengembangan adalah 

meliputi sebagai berikut. 
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3.2.1 Tempat Penelitian Pengembangan 

 

 

Tempat penelitian pengembangan Model Webquest dilaksanakan di SMK Negeri 

2 Bandar Lampung pada kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan semester 

Genap tahun pelajaran 2013/2014 dengan pertimbangan peneliti adalah guru yang 

bertugas di sekolah tersebut. Disamping itu pula SMKN 2 Bandar Lampung juga 

mempunyai peserta didik yang bervariasi dengan latar belakang lulusan 

SLTP/MTs yang beragam di wilayah Kota Madya Bandar Lampung bahkan 

hingga kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Lampung.  

 

3.2.2 Waktu Penelitian Pengembangan 

 

 

Borg & Gall dalam Pargito (2009: 55)  mengemukakan bahwa Research and 

Development (R&D) perlu ditentukan penetapan waktu penelitian maka dapat 

menjadi kurang dari satu tahun hingga tahap pengujian produk untuk penelitian 

tesis, disertasi maupun penelitian ilmiah lainnya, sesuai dengan langkah-langkah 

di dalam penelitian pengembangan. Penelitian Pengembangan Pembelajaran IPS 

Model Webquest dilaksanakan pada kelas X (sepuluh) semester Genap di SMK 

Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/ 2014. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.  Sampel adalah bagian 

dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi 

(Hasan, 1999: 84). 
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3.3.1  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013-2014 yang berjumlah 471 orang siswa dengan 

rincian sebagai berikut. 

3.1 Rincian Jumlah Populasi Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

Tahun 2013-2014 

 

No. Kompetensi Keahlian Jumlah 

1 Tek. Gambar Bangunan 64 

2 Tek. Survei Dan Pemetaan 32 

3 Tek. Instalasi Tenaga Listrik 64 

4 Tek. Pemesinan 64 

5 Tek. Kendaraan Ringan 64 

6 Tek. Sepeda Motor 32 

7 Tek. Audio-Video 64 

8 Tek. Komputer Dan Jaringan 32 

9 Tek. Kontruksi Kayu 23 

10 Tek. Kontruksi Batu Dan Beton 32 

Jumlah 471 

Sumber: Data Primer Jumlah Siswa 

 

3.3.2  Sampel 

 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling 

atau teknik pengambilan sampel secara sengaja.  Maksudnya, peneliti menentukan 

sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.  Jadi, sampel 

diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.  Menurut Sugiyono 

(2008: 124), purposive random sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.  Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian 

kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. 

Menurut Sugiyono, (2011: 118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang 



 
 
 

61 

digunakan adalah Pusposive Sampling. Teknik ini dilakukan dengan melalui 

tahapan sebagai berikut: (1) mendata himpunan kelas X yang terdapat di SMKN 2 

Bandar Lampung yang setiap tahunya menerima 10 jurusan, (2) selanjutnya dari 

beberapa kelas yang ada peneliti secara purposive memilih kelas yang akan 

menjadi sampel penelitian dengan mempertimbangkan kelas yang memiliki 

kemampuan  relatif sama, (3) menentukan sampel individu, hal tersebut dilakukan 

untuk reviu perorangan dengan jumlah sampel 2-3 peserta didik, reviu kelompok 

kecil dengan jumlah 6-12 peserta didik dengan kriteria memiliki kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan jumlah sampel pada uji coba lapang jumlah 

kelas yang dijadikan sampel adalah 1 jurusan  dari 10 populasi. 

Alasan menggunakan purposive random  sampling disebabkan banyaknya batasan 

yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara random (acak).  Sehingga 

kalau menggunakan random sampling (sampel acak), akan menyulitkan peneliti.  

Penggunakan purposive random sampling, diharapkan kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kelas yang 

dipilih sebagai sampel untuk melakukan uji coba pada penelitian ini adalah kelas 

X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. 

3.4 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan 

 

Penelitian ini menggunakan lima langkah penelitian pengembangan menurut Borg 

and Gall.  Kelima langkah penelitian tersebut  ialah (1) Melakukan analisis produk 

yang akan dikembangkan, meliputi penelitian dan pengumpulan informasi (needs 

assessment) reviu  literature, studi penelitian berskala kecil dan persiapan laporan 

pada perkembangan terkini. Selanjutnya melakukan perencanaan, termasuk 

mendefinisikan keterampilan yang akan dipelajari, menyatakan dan mengurutkan 
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tujuan, dan mengidentifikasi aktivitas belajar, (2) mengembangkan produk awal, 

meliputi perangkat pembelajaran yang didesain mengikuti langkah-langkah model 

Webquest pada pembelajaran IPS untuk kelas X Jurusan Teknik Komputer dan 

Jaringan, (3) validasi ahli dan revisi, pada tahap pengembangan ini, hasil desain 

produk diberikan kepada seorang ahli yaitu ahli desain pembelajaran serta ahli 

pembelajaran dan materi pembelajaran IPS. Konsultasi ini dilakukan  untuk 

mendapatkan masukan tentang desain produk.  Ahli desain diminta masukan 

berkaitan dengan relevansi atau ketepatan tujuan, kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran. Ahli materi  pembelajaran diminta masukan relevansi atau 

ketepatan materi, pembelajaran, metode, dan media pembelajaran yang 

digunakan,  (4) revisi produk, pada tahap ini produk direvisi atau diperbaiki sesuai 

saran dan masukan dari ahli desain pembelajaran dan ahli materi pembelajaran, 

dan (5)  uji terbatas atau uji coba lapangan produk akhir, langkah yang dilakukan 

pada tahap ini adalah melaksanakan evaluasi formatif.  Uji coba ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data apakah produk yang dikembangkan efektif atau tidak.  

Efektifitas model pembelajaran pada penelitian ini dilihat dari pencapaian kriteria 

ketuntasan minimum atau KKM. 

Berdasarkan uraian di atas dan dengan mempertimbangkan efektifitas waktu 

penelitian, maka  langkah–langkah penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Langkah-langkah penelitian 
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3.5 Metode Penelitian Tahap 1 

 

Penelitian tahap pertama ini merupakan langkah analisis atau asesmen kebutuhan 

untuk mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis tugas (task 

analyze).  Output yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile calon peserta 

didik, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang 

rinci didasarkan atas kebutuhan.  Selain itu, untuk melihat sejauhmana suatu 

kompetensi perlu dikembangkan kemudian menyusun produk awal. Berikut 

instrumen untuk mengidentifikasi masalah (kebutuhan) peserta didik. 

Tabel 3.2 Intrumen Analisis Kebutuhan 

No 

 
Pertanyaan 

1 Kemampuan penguasaan konsep mata pelajaran IPS peserta didik saat ini? 

2 Perolehan hasil belajar pada mata pelajaran IPS? 

3 Berapakah nilai KKM pelajaran IPS peserta didik saat ini? 

4 Berapakah rata-rata persentase ketuntusan belajar peserta didik saat ini? 

5 Apakah secara klasikal peserta didik dapat menguasai konsep yang telah 

diajarkan? 

6 Apakah penyebab kesulitan peserta didik dalam menguasai konsep dalam 

pelajaran IPS?   

7 Bagaimanakah model pembelajaran di sekolah?  

8 Apakah ketersediaan model pembelajaran akan sangat  membantu dalam 

proses pembelajaran IPS? 

10 Model pembelajaran IPS yang seperti apa yang diharapkan? 

11 Apakah anda mengenal model Webquest? 

12 Model Webquest seperti apa yang diharapkan?  

13 Bagiamanakah kebiasaan belajar siswa saat ini? 

14 Apakah yang menjadi kendala dalam pembelajaran IPS selama ini? 

 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan peserta didik (hasil terlampir), bahwa model 

pembelajaran IPS kelas X TKJ di SMKN 2 Bandar lampung masih belum efektif. 

Masih banyak siswa yang belum menguasai konsep pembelajaran IPS yang sudah 

disampaikan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan siswa masih merasa jenuh saat 

proses pembelajaran IPS berlangsung. Sehingga berdasarkan hasil analisis 
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kebutuhan tersebut, penulis tertarik untuk mengembangkan suatu model inovatif 

yaitu model Webquest. Model ini dianggap inovatif karena model ini cukup 

menarik dengan materi yang disediakan dari internet dan setiap siswa dapat 

mengaksesnya tidak hanya didalam kelas. Selain itu, antar guru juga dapat 

mengetahui materi yang disampaikan oleh siswa. 

 

3.6 Metode Penelitian Tahap 2 

 

Tahap penyusunan produk ini alur yang digunakan adalah alur perancangan model 

desain pembelajaran ADDIE digabungkan dengan langkah 2 s.d 3 pada langkah 

penelitian pengembangan rekomendasi Borg and Gall.  Secara garis besar model 

pengembangan ini terdiri atas 3 tahap.   

 

 

 

 

Gambar 3.3 Langkah ADDIE tentang Pengembangan Model Webquest 

 

Tahap pertama adalah tahap desain (design), tahap ini dikenal juga dengan istilah 

membuat rancangan (blue-print) atau rancang bangun.  Produk yang akan 

dikembangkan adalah suatu model pembelajaran, maka yang didesain adalah 

langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas dari awal hingga akhir, dimana 

rancangan ini disesuaikan dengan need assessment yang telah dilakukan.  Artinya, 

rancangan desain model Webquest ini disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan  tujuan pembelajaran. 

 

Tahap kedua adalah Langkah pengembangan (development).  Merupakan proses 

mewujudkan blue-print alias desain tadi menjadi kenyataan.  Artinya pada tahap 

Tahap Desain 

(Design) Model 

Webquest 

Pengembangan 

(Development) 

Model Webquest 

Evaluasi Formatif 

dan Revisi Model 

Webquest 
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ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang akan mendukung proses 

pembelajaran semuanya harus disiapkan.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan suatu model pembelajaran, maka produk yang dihasilkan 

langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dari awal hingga akhir 

pembelajaran.  Langkah-langkah pembelajaran tersebut dipaparkan secara rinci 

dalam flowchart, story board dan diaplikasikan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).  

 

Tahap ketiga adalah validasi ahli dan revisi (evaluasi formatif).  Pada tahap ini, 

hasil desain produk diberikan kepada seorang ahli yaitu ahli desain pembelajaran 

dan ahli materi pembelajaran IPS.  Konsultasi ini dilakukan  untuk mendapatkan 

masukan tentang desain produk.  Ahli desain diminta masukan berkaitan dengan 

relevansi atau ketepatan tujuan, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.  

Ahli materi pembelajaran diminta masukan relevansi atau ketepatan materi, 

pembelajaran, metode, dan media pembelajaran yang digunakan. 

 

Saran dan masukan dari ahli materi serta ahli desain pembelajaran dijadikan dasar 

merevisi produk.  Selanjutnya produk hasil revisi dikonsultasikan kepada guru 

sebagai pengguna untuk penyempurnaan akhir produk sebelum diujicobakan 

secara terbatas pada tingkat kelas. 

 

3.7 Metode Penelitian Tahap 3 

 

Langkah 4 dan 5 pengembangan versi Borg and Gall (1985) diuraikan dengan 

integrasi langkah 4 dan 5 model  desain ADDIE.  Langkah yang dilakukan pada 

tahap ini adalah melaksanakan evaluasi formatif atau uji coba produk.  Uji coba 
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produk merupakan proses pengukuran efektivitas produk.  Efektifitas produk pada 

penelitian ini dilihat peningkatan pencapaian KKM (berdasarkan hasil test).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Produk Awal Model Webquest 

 

Uji coba bertujuan untuk mengumpulkan data apakah produk yang dikembangkan 

efektif dan menarik.  Pada penelitian ini ujicoba dilakukan secara terbatas pada 

kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang dipilih sebagai sampel.  

Langkah-langkah uji coba produk ialah  (1) menetapkan tujuan uji coba, (2) 

mempersiapkan instrument, (3) penentuan teknik pengumpulan dan analisis data, 

(4) penentuan sampel uji coba, (5) melaksanakan uji coba, (6) analisis hasil uji 

coba dan perumusan rekomendasi revisi. 

 

3.7.1 Rancangan Uji Coba  

 

 

Rancangan uji coba dalam penggunaan produk yang berbentuk Model Webquest 

di SMK, bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dapat 

menerima mata pelajaran IPS. Dalam hal tersebut akan membandingkan kegiatan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional dengan Model 
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Webquest di SMK. Uji coba pendahuluan produk dilakukan oleh ahli yaitu ahli 

materi dan ahli model Webquest. Kedua ahli tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

3.7.1.1 Reviu Oleh Ahli Materi 

 

Dalam rangka memenuhi obyektivitas hasil reviu, maka reviu dilakukan oleh ahli 

materi Drs. Yon Rizal, M.Si, beliau Dosen di Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. 

 

Tabel  3.3  Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Materi Pembelajaran IPS  

 

No. Aspek Kriteria Keterangan 

1. Content 

a. Sesuai dengan kurikulum 

b. Akurat dan terkini 

c. Hubungan yang logis antar topik 

d. Penggunaan bahasa yang sesuai 

e. Potensi untuk aktivitas di kelas 

 

 

 

2. Bagian Inti dari Webquest 

Pengantar: 

a. Bagian ‘pengenalan’ menarik motivasi 

siswa untuk belajar 

b. Memberikan pengetahuan awal pada 

siswa tentang apa yang akan dipelajari 

 

Tugas: 

1. Bagian ‘tugas’ selaras dengan 

kurikulum 

2. Memberikan kejelasan pada siswa 

tentang apa yang harus dicapai pada 

akhir pembelajaran 

3. Tingkat kesulitan soal sesuai dengan 

level kognitif siswa 

4. Mendukung pencapaian higher level 

thingking. 

Proses: 

a. Kejelasan proses pengerjaan 

b. Aktivitas dengan jelas didesain untuk 

membawa siswa dari basic knowledge 

menuju higher level thinking. 

c. Peran tiap individu dalam grup 
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No. Aspek Kriteria Keterangan 

dinyatakan dengan jelas 

 

Sumber: 

1. ‘sumber’ yang digunakan relevan 

dengan topic 

2. Kecukupan kualitas ‘sumber’ 

3. Kecukupan kuantitas ‘sumber’ 

Evaluasi: 

a. Kejelasan kriteria evaluasi 

b. Rubrik evaluasi meliputi deskriptor 

kuantitas dan kualitatif 

c. Instrumen evaluasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan kurikulum 

3. Student: 

a. Meningkatkan motivasi mahasiswa 

b. Meningkatkan percaya diri siswa dalam 

menggunakan komputer dan internet 

c. Merangsang siswa untuk berfikir dan 

berinteraksi dengan yang lain (dengan 

guru dan dengan siswa yang lain) 

  

4. Teacher: 

1. Hanya butuh sedikit waktu untuk 

menggunakan Webquest secara efektif 

2. Meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar 

3. Ada bukti tentang tingkat efektifitas 

penggunaan software 

  

Sumber: Data Primer 

 

3.7.1.2 Reviu Oleh Ahli Desain dan Sintak Model Webquest 

 

 

Objektifitas hasil reviu, maka ahli reviu desain model pembelajaran dilakukan 

penilaian oleh Drs, Hi. Nurdin, M.Si beliau adalah Ketua Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung.  

 

Tabel  3.4  Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Desain dan Sintak Model Webquest  

 

Variable/ 

Komponen 

Indikator No 

Item 

Responden 

1. Fokus  a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa 

1 

 

 

Ahli Desain 

Pembelajar-

an 

Tabel  3.3 (Lanjutan) 
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Variable/ 

Komponen 

Indikator No 

Item 

Responden 

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat menumbuhkan keberanian 

siswa untuk  mengeluarkan pendapat 

c. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat merangsang keinginan 

siswa untuk belajar lebih lanjut 

d. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat mendidik murid dalam 

teknik belajar mandiri 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

2. Sintaks   a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest bersifat sistematis 

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest bersifat luwes dan fleksibel  

c. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest memiliki daya yang sesuai 

dengan karakter siswa  

d. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest tidak mereduksi materi tetapi 

mengembangkan materi  

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

3. System               

Sosial 

a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu menanamkan sikap kerja 

keras  

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu menempatkan guru dalam 

posisi yang tepat dan terhormat 

c. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat memberikan keleluasaan 

kepada siswa untuk menyatakan pendapat 

d. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu meningkatkan 

keterlibatan intelaktual dan emosional siswa 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

3.7.1.3 Uji Perorangan 

 

 

Penilaian guru mata pelajaran IPS dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas dan 

kelayakan terhadap langkah-langkah pada model Webquest. Konsultasi ini 

dilakukan  untuk mendapatkan masukan tentang desain produk. Guru sebagai 

pengguna model pembelajaran diharapkan mampu memilih dan mendesain 

Tabel  3.4 (Lanjutan) 
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pembelajaran seefektif mungkin bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Guru yang 

efektif mampu menentukan langkah-langkah pembelajaran yang efektif.  

Penilaian, saran dan masukan dari guru sebagai pengguna untuk penyempurnaan 

akhir produk sebelum diujicobakan secara terbatas pada tingkat kelas. Adapun 

kisi-kisi uji perorangan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel  3.5  Kisi-kisi Angket Penilaian Guru Mata Pembelajaran IPS Mengenai 

Model Webquest 

 

Variable 

Model 

Pembelajaran 

Indikator No 

Item 

Respon-

den 

1. Materi a. Kesesuaian materi dengan bidang ilmu 

b. Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

c. Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

d. Kesesuaian materi dengan indikator 

e. Pengorganisasian isi materi 

f. Kesesuaian rumusan tugas dan latihan  

dengan tujuan pembelajaran 

g. Kualitas penulisan soal latihan 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

Guru 

IPS 

2. Fokus  a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa 

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa 

c. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat merangsang keinginan 

siswa untuk belajar lebih lanjut 

d. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat mendidik murid dalam 

teknik belajar mandiri 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

3. Sintaks   a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest bersifat sistematis 

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest bersifat luwes dan fleksibel  

c. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest memiliki daya yang sesuai 

dengan karakter siswa  

12 

 

13 

 

 

14 
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Variable 

Model 

Pembelajaran 

Indikator No 

Item 

Respon-

den 

4. System               

Sosial  

a. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest dapat menumbuhkan keberanian 

siswa untuk  mengeluarkan pendapat atau 

kemampuan siswa berkomunikasi dengan 

orang lain 

b. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu menempatkan guru 

dalam posisi yang tepat dan terhormat 

d. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu menanamkan sikap 

kerja keras 

e. Langkah atau tahapan dalam model 

Webquest mampu meningkatkan 

keterlibatan intelaktual dan emosional 

siswa  

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

5. System 

Pendukun

g (bahan 

ajar) 

a. Sistimatika penulisan  

b. Tingkat kemenarikan 

c. Penggunaan gambar dan Ilustrasi 

 

19 

20 

21 

 

 

Sumber: Data Primer 

 

3.7.1.4 Uji Kelompok Kecil 

 

 

Uji kelompok kecil dilakukan pada kelas X SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang 

mewakili kemampuan tinggi 3 (tiga) orang siswa, sedang 3 (tiga) orang siswa dan 

rendah 3 (tiga) orang siswa, prosedur pengambilan sampel dengan cara diundi 

berdasarkan pada perolehan nilai mata pelajaran IPS. Adapun kisi-kisi uji 

kelompok kecil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel  3.5 (Lanjutan) 
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Tabel  3.6   Kisi-kisi Angket Penilaian siswa Terhadap Kegiatan Model Webquest 

Variable/ 

Komponen 

Model 

Pembelajaran 

Indikator No 

Item 

Res 

Pon 

den 

1. Fokus  a. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa 

b. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa 

c. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

dapat merangsang keinginan siswa untuk 

belajar lebih lanjut 

d. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

mandiri 

1 – 5 

 

 

6 - 12 

 

 

13 - 15 

 

 

16 – 17 

 

Siswa 

 

2. Sintaks   a. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

bersifat sistematis 

b. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

memiliki daya yang sesuai dengan karakter 

siswa  

18 - 20 

 

21 - 26 

 

3.  System               

Sosial  

a. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

dapat menumbuhkan keberanian siswa untuk  

mengeluarkan pendapat atau kemampuan 

siswa berkomunikasi dengan orang lain 

b. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

mampu menempatkan guru dalam posisi yang 

tepat dan terhormat 

c. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

mampu menanamkan sikap kerja keras 

d. Langkah atau tahapan dalam  model Webquest 

mampu meningkatkan keterlibatan intelaktual 

dan emosional siswa  

27 - 29 

 

 

 

30 - 33 

 

 

34 - 36 

 

37 - 40 

 

 

4.  System 

Pendukung 

(bahan ajar) 

a. Sistimatika penulisan  

b. Tingkat kemenarikan 

c. Penggunaan gambar dan Ilustrasi 

d. Penggunaan huruf 

41 – 43 

44 - 46 

47 - 48 

49 - 50 

Sumber: Data Primer 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Penelitian pengembangan ini, penulis memerlukan informasi berdasarkan 

assesmen kebutuhan awal untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti 

menggunakan tiga metode penelitian sebagai berikut. 
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1. Wawancara  

Proses wawancara peneliti akan menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan akan mendapatkan informasi yang mendalam dengan mengadakan 

wawancara face-to-face maupun dengan media komunikasi. Data penelitian 

ini, data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang telah 

melaksanakan uji coba produk model pembelajaran yang dikembangkan. 

Dalam melakukan wawancara, digunakan instrumen pedoman wawancara. 

Hasil wawancara dengan responden merupakan data primer dalam penelitian 

ini. Disamping itu untuk memperoleh data pendukung dalam upaya 

memperkuat hasil penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan  

siswa yang telah melaksanakan pembelajaran IPS dengan Pembelajaran IPS 

Model Webquest yang dikembangkan.  

2. Angket (kuesioner) 

Penentuan instrumen angket (quesioner) digunakan untuk menjawab tentang 

ketertarikan Tema dengan Pelajaran IPS SMK, hubungan interaksi  guru 

dengan peserta didik, interaksi peserta didik dengan peserta didik, peserta 

didik dengan sumber belajar, dan interaksi peserta didik dan guru dalam 

menerapkan Pembelajaran IPS Model Webquest. 

Angket digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini, cara 

ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden tentang Pengembangan 

Pembelajaran IPS Model Webquest dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan.  

3. Observasi 

Observasi dilaksanakan dalam penelitian bertujuan untuk dapat mengamati 

aktivitas peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran serta interaksi 



 
 
 

74 

peserta didik dan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan 

pembelajaran Model Webquest dan juga mengamati perubahan perilaku 

belajar dengan model pembelajaran tersebut.  

 

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang praktek pelaksanaan 

pembelajaran IPS terpadu yang dilakukan oleh guru IPS di sekolah. Dalam 

kegiatan ini data yang diperoleh (a) data tentang aktifitas guru dalam 

pembelajaran dan (b) data aktifitas siswa dalam pembelajaran. Data melalui 

observasi, akan digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui 

efektifitas Model Webquest yang dikembangkan.  

 

4. Dokumentasi 

Penelitian sebagai dokumen yang digunakan sebagai data pendukung. 

Dokumen yang dilihat oleh peneliti yaitu (a) perangkat yang digunakan guru 

dalam pembelajaran selain produk model pembelajaran peneliti, (b) laporan 

hasil kerja peserta didik dalam pembelajaran dan (c) lembar jawaban tes dari 

peserta didik.  

 

Berdasarkan proses teknik pengumpulan data ditas dapat dilakukan seperti 

gambar berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Triangulasi teknik pengumpulan data bermacam-macam kegiatan 

pada penelitian dalam mengumpulkan sumber yang sama (Sugiyono, 

2009: 342). 

 

Wawancara 

Angket  (Kuesioner) 

Sumber 

Data 

Observasi  dan Dokumentasi 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

Data diperoleh dari angket penilaian oleh ahli materi, angket penilaian oleh ahli 

desain model pembelajaran, lembar observasi kegiatan pembelajaran, hasil 

evaluasi formatif I (pretest),  dan hasil evaluasi formatif II (postest).  Hasil dari 

reviu ahli dijadikan dasar melakukan revisi produk awal.  Produk hasil revisi 

digunakan dalam uji coba terbatas atau evaluasi formatif (pretest dan postest).  

Hasil evaluasi formatif I dan II diolah serta dideskripsikan dengan tabulasi dan 

persentase kemudian dianalisis.  Data evaluasi formatif II digunakan untuk 

mengetahui apakah produk yang dikembangkan efektif atau tidak dengan cara 

melihat tingkat ketercapaian kriteria ketuntasan minimum atau KKM.  Efektifitas 

pencapaian KKM didasarkan pada perbandingan pencapaian KKM antara hasil 

pretest dengan hasil postest, dan perbandingan pencapaian KKM antara hasil 

postest dengan hasil uji blok KD 3.1 Mengkaji konsep berfikir kronologis 

(diakronik) dan sinkronik dalam mempelajari sejarah zaman praaksara, 

perkembangan Hindu-Budha, dan Islam yang tidak menggunakan model 

Webquest. 


