
 

 

 

III. METODE PENGEMBANGAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah research and development 

atau penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan adalah 

pembuatan media pembelajaran berupa alat peraga elektromagnetik beserta 

LKS untuk SMA pada konsep elektromagnetik. Sedangkan model penelitian 

pengembangan yang dipilih adalah model penelitian dan pengembangan 

pendidikan yang dikembangkan oleh Sugiyono (2011:409), dimana penelitian 

pengembangan merupakan penelitian yang berorientasi untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan. Pemilihan model ini karena langkah revisi selalu diletakkan 

setelah tindakan uji dilakukan. Uji yang dilakukan pun bertahap sesuai 

dengan komponen yang akan di uji secara spesifik sehingga revisi lebih 

terarah sesuai dengan komponen yang diujikan. 

 

B. Subjek Uji Coba 

 

Subjek uji coba produk penelitian pengembangan terdiri atas ahli desain, ahli 

isi/materi pembelajaran, uji satu-satu (one for one) dan uji kelompok kecil 

(small group). Sasaran pengembangan program ditujukan untuk siswa kelas 

XII IPA. Saat proses pengembangan diberlakukan uji ahli dan uji coba 
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produk. Uji coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

bagaimana karakteristik, kelebihan, kekurangan, kemenarikan dan efektivitas 

dari media pembelajaran yang dikembangkan. Uji ahli isi/materi dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang dihasilkan berdasarkan 

kesesuaian produk dilihat dari segi isi/materi dan desain media pembelajaran. 

Selanjutnya untuk uji satu-satu dan uji kelompok dikenakan kepada siswa 

kelas XII IPA SMAN 1 Terusan Nunyai di Lampung Tengah pada semester 

genap tahun pelajaran 2013/2014, dimana uji satu-satu diambil dari sampel 

penelitian yaitu 5 orang siswa yang dapat mewakili populasi target dan uji 

kelompok kecil terdiri dari 25 orang siswa. 

 

C. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur pengembangan ini mengacu pada model penelitian dan 

pengembangan yang diadaptasi dari Sugiyono(2011:409). Langkah 

pengembangan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and 

Development Menurut Sugiyono (2011:409) 
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1. Potensi dan Masalah 

 

Potensi merupakan sumberdaya yang dimiliki sekolah yang menunjang  

kegiatan proses belajar, yaitu guru, perpustakaan, dan laboratorium 

sekolah. Pada hal ini, melakukan analisis kebutuhan dan sumberdaya 

sekolah untuk mengumpulkan informasi bahwa diperlukan adanya media 

pembelajaran di sekolah. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan cara 

observasi langsung. 

 

2. Pengumpulan Data 

 

Setelah sumberdaya diketahui, selanjutnya mengumpulkan berbagai 

data/informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk. 

Informasi diperoleh dari hasil identifikasi sumberdaya sekolah. 

Identifikasi tersebut meliputi kelengkapan buku penunjang materi 

(kelengkapan sarana perpustakaan), kelengkapan kit praktikum di 

laboratorium, dan wawancara dengan guru mata pelajaran fisika dan 

pengisian angket oleh guru dan siswa. 

 

3. Desain Produk 

Desain produk dilakukan untuk mendukung pengembangan produk dan 

mengetahui spesifikasi produk yang memungkinkan untuk dikembangkan 

dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi 

sumberdaya sekolah. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 



 
18 

 

1) Menganalisis kurikulum untuk menetapkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. 

2) Penentuan topik atau materi pokok yang dikembangkan. 

3) Menentukan buku-buku fisika yang dijadikan rujukan materi 

penunjang. 

4) Menentukan model pengembangan alat peraga dan LKS 

 

4. Validasi Desain Produk 

 

Validasi desain dilakukan untuk menilai keefektifan dan kesesuaian 

desain dengan spesifikasi yang direncanakan, tujuan pembelajaran, 

evaluasi perencanaan pembelajaran dalam kurikulum dan kesesuaian LKS 

dengan produk yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh ahli desain 

fisika yang sudah berpengalaman untuk menilai desain produk baru yang 

telah dikembangkan. Ahli desain diminta untuk menilai desain produk, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Pada 

validasi desain dilakukan uji spesifikasi produk yang bertujuan untuk 

mengevaluasi kesesuaian produk yang direncanakan dengan berpedoman 

pada instrumen uji yang telah ditetapkan. Prosedur uji spesifikasi produk 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai 

rancangan produk yang telah dibuat. 

2) Menyusun instrumen uji spesifikasi berdasarkan indikator penilaian 

yang telah ditentukan. 

3) Melaksanakan uji spesifikasi produk yang dilakukan oleh ahli desain. 
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4) Melakukan analisis terhadap hasil uji untuk mendapatkan perbaikan 

materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. 

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis uji 

spesifikasi produk. 

 

5. Revisi Desain Produk 

 

Setelah merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil uji 

spesifikasi produk, maka diketahui kelemahan dari produk yang 

dikembangkan. Kelemahan tersebut dikurangi dengan cara memperbaiki 

desain produk. Selanjutnya mengkonsultasikan hasil rekomendasi 

perbaikan yang telah diperbaiki kepada ahli desain pembelajaran. 

 

6. Uji Coba Produk 

 

Produk yang telah selesai dibuat melalui uji spesifikasi kemudian 

dikenakan uji coba produk yaitu melakukan uji coba kualitas produk 

dengan berpedoman instrumen uji yang telah ditetapkan. Uji kualitas 

produk meliputi langkah-langkah berikut. 

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai produk 

hasil uji spesifikasi yang telah dibuat. 

2) Menyusun instrumen uji kualitas produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan. 

3) Melaksanakan uji kualitas produk yang dilakukan oleh ahli isi/materi 

oleh ahli desain media pembelajaran. 
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4) Melakukan analisis uji kualitas produk untuk memperoleh perbaikan 

kualitas produk yang dihasilkan. 

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji kualitas 

produk. 

 

7. Revisi Produk 

 

Setelah merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil uji 

kualitas produk maka diketahui kelemahan dari produk yang 

dikembangkan. Kelemahan tersebut dikurangi dengan cara memperbaiki 

desain produk. Selanjutnya mengkonsultasikan hasil rekomendasi 

perbaikan yang telah diperbaiki kepada ahli isi/materi pembelajaran. 

 

8. Uji Coba Pemakaian 

 

Produk yang telah direvisi dari hasil uji kualitas produk, selanjutnya 

dilakukan uji coba pemakaian kepada siswa. Pengujian ini dilakukan 

dengan tujuan unutk mendapatkan informasi manfaat, keefektifan, 

keefisiensian, dan kesesuaian produk yang dihasilkan untuk digunakan 

sebagai sumber belajar sekaligus media pembelajaran. Uji coba ini 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu uji satu-satu dan uji kelompok kecil. 

Pada uji coba satu-satu dilakukan pada 5 siswa yang dapat mewakili 

populasi target dan uji kelompok dikenakan pada 25 siswa yang dibagi 

menjadi 5 kelompok. Uji coba ini dikenakan pada siswa kelas XI IPA 

SMAN 1 Terusan Nunyai di Lampung Tengah. 
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9. Revisi Produk 

 

Setelah uji coba diperoleh data hasil penelitian pengembangan. Data 

tersebut diperoleh melalui observasi instrumen berupa instrument angket 

dan tes. Instrument angket digunakan unutk mengumpulkan data tentang 

kelayakan produk berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi 

elektromagnetik pada produk yang telah dikembangkan. Instrument 

angket juga digunakan untuk mengumpulkan data tingkat kemenarikan, 

kemudahan, dan kemanfaatan alat percobaaan elektromagnetik. 

Sedangkan untuk mengumpulkan data tingkat keefektifan alat peraga 

dalam pembelajaran digunakan instrument berupa tes. Kegiatan ini berupa 

tes tertulis kepada siswa setelah melakukan eksperimen menggunakan alat 

peraga elektromagnetik. 

 

Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan uji kelompok dilakukan 

untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang dihasilkan sebagai 

sumber belajar dan media pembelajaran. Instrumen penilaian uji ahli baik 

uji spesifikasi maupun uji kualitas produk oleh ahli desain dan ahli 

isi/materi, memiliki 2 pilihan jawaban sesuai dengan konten pertanyaan. 

Instrumen penilaian desain dengan spesifikasi yang direncanakan 

memiliki 2 pilihan jawaban yaitu “terpenuhi” dan “tidak terpenuhi”. 

Instrumen penilaian dalam perencanaan pembelajaran memiliki 2 pilihan 

jawaban yaitu “sesuai” dan” tidak sesuai”. Masing-masing pilihan 

jawaban tersebut mengartikan tingkat kelayakan produk menurut ahli 
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sehingga dapat digunakan dalam perevisian alat peraga yang akan 

dikembangkan. 

 

Data kemenarikan produk diperoleh dari siswa sebagai pengguna pada 

tahap uji coba lapangan. Angket respon terhadap penggunaan produk 

memiliki 4 pilihan jawaban sesuai dengan konten pertanyaan. 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 total 

skor kemudian hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. 

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Skor Penilaian Uji Coba Lapangan terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat menarik Sangat mudah Sangat membantu 4 

Menarik Mudah Membantu 3 

Kurang menarik Sulit Kurang membantu 2 

Tidak menarik Sangat sulit Tidak membantu 1 

 

Instrument 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 subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan 

penilaian untuk menentukan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan 

produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna. Hasil konversi 
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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 

Dalam Suyanto (2009:227) 

 

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 

 

Sedangkan untuk data hasil tes digunakan nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran fisika di SMAN 1 Terusan Nunyai di 

Lampung Tengah, yaitu >  75, sebagai pembanding. Apabila 75% nilai 

siswa yang diberlakukan uji coba 

 telah mencapai KKM, dapat disimpulkan produk pengembangan layak 

dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil uji coba 

pemakaian dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan produk yang 

dikembangkan. Revisi produk dilakukan apabila dari data hasil uji coba 

pemakaian terdapat kekurangan dan kelemahan. 

 

10. Produk akhir 

Bila produk alat peraga elektromagnetik telah direvisi, serta dinyatakan 

efektif dan layak dikembangkan, maka telah dihasilkan produk akhir yang 

siap digunakan oleh sekolah. 

 


