
  

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Desain Penelitian Pengembangan 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan  (research and development). Metode penelitian pengembangan 

digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam  menguji 

kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, dan keefektifan produk agar bermanfaat 

dalam pembelajaran fisika. Pada penelitian ini, lembar kerja siswa (LKS) yang 

dikembangkan  dengan memanfaatkan laboratorium virtual sebagai media 

pembelajaran fisika untuk materi optik fisis khususnya submateri difraksi dan 

interferensi cahaya. 

 

Prosedur penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada 

prosedur penelitian dan pengembangan media intruksional menurut Sugiyono 

(2011: 409), yang memuat prosedur pokok penelitian pengembangan yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan pada 

penelitian pengembangan ini berupa seperangkat LKS. Prosedur pengembangan 

tersebut meliputi delapan tahap pengembangan produk dan uji produk, yaitu:     

(1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain Produk, (4) 

validasi produk, (5) perbaikan produk, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) 

uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) pembuatan produk masal.  
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Berdasarkan prosedur penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Sugiyono, maka dilakukan penyederhanaan yaitu langkah-langkah tersebut 

dibatasi hanya sampai dengan uji coba pemakaian karena disesuaikan dengan 

kebutuhan. Berikut ini bagan prosedur penelitian yang digunakan: 

   

      

   

 

 

 

 

 

Gambar 5. Prosedur penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono 

 

Adapun penjelasan mengenai prosedur pengembangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

 

1.  Potensi dan Masalah 

Penelitian dilakukan atas dasar adanya potensi dan masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah 

pada produk yang diteliti. Sementara masalah akan terjadi jika terdapat  

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Terdeteksinya 

masalah dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan yang merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian pendahuluan di 

bidang pengembangan.  
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Analisis kebutuhan pengembangan ini dilakukan dengan cara observasi 

sumber daya sekolah dan pemberian angket analisis kebutuhan diberikan 

kepada guru fisika SMA dan siswa yang telah mempelajari materi optik fisis. 

Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan masalah yang 

dialami siswa dalam mempelajari fisika berdasarkan kurikulum 2013 dan 

mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan guna mengatasi masalah 

yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil observasi sumber daya sekolah dan pemberian angket analisis 

kebutuhan tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

materi optik fisis dan sebagai landasan dalam penyusunan latar belakang 

masalah penelitian pengembangan ini. 

 

2.   Pengumpulan Informasi 

Setelah mengetahui potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan ini, 

langkah berikutnya yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan mengatasi masalah. Informasi diperoleh dengan cara studi pustaka 

dengan cara membaca langsung dari buku, jurnal, dan artikel yang diakses 

melalui internet. Informasi yang dikumpulkan berupa materi-materi yang 

diperlukan untuk menunjang dalam pengembangan produk. Hasil 

pengumpulan informasi ini selanjutnya digunakan untuk menentukan 

perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 
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3. Desain Produk 

Setelah mengumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah membuat 

produk awal berupa LKS dengan materi difraksi dan interferensi cahaya 

dengan memanfaatkan media berbasis laboratorium virtual, sehingga 

bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.  

 

Spesifikasi produk yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan 

memperhatikan hasil analisis kebutuhan di sekolah dan informasi berupa 

konsep dan landasan teoritis yang memperkuat produk yang dikembangkan. 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

(a)  menentukan  topik atau materi pokok pembelajaran yang akan  

dikembangkan;  (b) mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan 

identifikasi materi pelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran; 

(c) menentukan buku-buku fisika yang akan dijadikan rujukan materi 

penunjang; (d) menentukan model pengembangan LKS; dan (e) penyusunan 

LKS.  

 

Rancangan LKS yang dikembangkan berdasarkan langkah-langkah di atas 

adalah LKS terbagi menjadi dua bagian. Bagian awal memuat sampul, kata 

pengantar, daftar isi, dan memuat tujuan pembelajaran. Bagian isi memuat 

pengenalan tentang simulasi PhET, dua materi pokok mengenai difraksi dan 

interferenis cahaya yang masing-masing terdapat kegiatan percobaan 

berdasarkan model pembelajaran PBL dan diakhir dengan soal latihan. 
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4. Validasi Produk 

Setelah produk awal selesai dibuat, langkah selanjutnya uji validitas kepada 

tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli desain. Ahli materi mengkaji 

indikator sajian materi berupa kelayakan isi, kesesuaian isi untuk proses 

pebelajaran dan kelayakan bahasa. Ahli materi yang dipilih adalah seorang 

dosen Pendidikan Fisika Unila yang berkompeten dalam bidang ilmu 

pendidikan fisika.  

 

Sementara ahli desain mengkaji indikator desain berupa kesesuaian 

komponen pada sampul, kesesuaian komponen desain pada isi LKS, dan 

keseluruhan pengemasan desain LKS. Uji ini dilakukan oleh ahli desain 

media pembelajaran yang merupakan seorang dosen Pendidikan Fisika Unila 

yang berkompeten dalam ilmu pendidikan dan teknologi. 

 

5. Perbaikan Produk 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, maka dapat 

diketahui kelemahannya dan kedua ahli memberikan saran atau masukan 

perbaikan produk. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki sesuai saran 

untuk menghasilkan produk yang diinginkan. 

 

6. Uji Coba Produk 

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji coba dalam kegiatan 

pembelajaran pada kelompok terbatas. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi mengenai LKS yang dikembangkan. Uji coba tahap 

awal dilakukan dengan memilih tiga orang siswa secara acak yang dapat 
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mewakili populasi target terhadap LKS yang dibuat. Dari hasil uji tersebut 

akan diperoleh saran atau masukan terkait kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan produk yang dihasilkan. Berdasarkan masukan-masukan 

tersebut oleh pengembang akan dilakukan penyempurnaan, sehingga dapat 

melakukan revisi produk akhir pengembangan. 

 

7. Revisi Produk 

Hasil pengujian kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS kepada 

siswa dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan LKS yang dibuat. Pada 

tahap ini dilakukan pencetakan produk setelah dilakukan perbaikan dari hasil 

uji coba produk. Produk  pada penelitian pengembangan ini tidak diproduksi 

secara masal, tetapi hanya dibuat satu buah sebagai model hasil 

pengembangan. 

 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah melakukan revisi LKS, maka selanjutnya produk yang berupa LKS 

dengan memanfaatkan media laboratorium virtual diuji coba ke kelompok 

kecil. LKS diuji untuk mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan dan 

kemanfaatan LKS optik fisis yang digunakan, serta untuk menilai hasil 

belajar siswa dalam ranah kognitif dan afektif. 

 

B. Subjek Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pringsewu pada semester genap Tahun 

Ajaran 2014/2015. Sekolah tersebut dipilih karena memenuhui kriteria sekolah 

yang memiliki potensi dalam mendukung penelitian pengembangan yang 



35 
 

dilakukan. Adapun untuk memperoleh data mengenai kemenarikan, kemudahan, 

kemanfaatan, dan keefektifan produk, subjek penelitian yang digunakan adalah 

siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Pringsewu dengan jumlah siswa 26 orang 

yang sistem pembelajarannya menggunakan sistem SKS (paket). 

 

C. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

1. Data 

Pada penelitian pengembangan ini, data yang diperoleh adalah: 

a) Data kuantitatif 

Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data hasil belajar dalam ranah 

kognitif (pengetahuan) siswa Kelas XI MIA 2  SMA Negeri 1 Pringsewu 

sebanyak 26 siswa. 

b) Data kualitatif 

Data kualitatif pada penelitian ini berupa data kelengkapan sarana dan 

prasarana di sekolah, analisis kebutuhan guru dan siswa, respon dari uji 

ahli, dan uji lapangan berupa  penilaian tingkat kemenarikan, kemudahan 

dan kemanfaatan produk, serta penilaian sikap (afektif).  

 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga macam metode, yaitu: 

a) Metode observasi 

Observasi berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara 

sistematis untuk mendapatkan informasi variabel-variabel yang akan 

diselidiki. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk menginventaris 
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sumber belajar dan sumber daya sekolah seperti ketersedian media dan 

sumber belajar, laboratorium, dan perpustakaan sekolah. 

 

b) Metode angket 

Angket yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh 

kepada responden untuk mendapatkan keterangan dari berbagai sumber 

mengenai suatu masalah.  Data dalam penelitian ini yang diperoleh dengan 

menggunakan instrumen angket berupa angket analisis kebutuhan guru dan 

siswa mengenai media pembelajaran fisika dan proses pembelajaran fisika, 

sehingga peneliti dapat mengambil keputusan terhadap penelitian yang 

akan dilakukan.  

 

Instrumen angket lainnya digunakan untuk melakukan uji validasi kepada 

ahli materi dan ahli desain. instrumen angket uji kemenarikan LKS kepada 

subjek penelitian. Pada tahap uji coba pemakaian, metode angket pun 

digunakan untuk menilai hasil belajar dalam ranah afektif (sikap). 

 

c) Metode tes khusus 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan produk yang 

dihasilkan sebagai media pembelajaran dengan memberikan soal uji 

kompetensi kepada siswa. Pada tahap ini produk digunakan sebagai 

sumber belajar, pengguna (siswa) dipilih berdasarkan teknik acak atas 

dasar kesetaraan subjek penelitian untuk memenuhi kebutuhan 

berdasarkan analisis kebutuhan dan menggunakan desain penelitian     
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X        O 

One-Shot Case Study. Gambar desain yang digunakan dalam Sugiyono 

(2011: 110) dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 6.  One-Shot Case Study 

Keterangan:  X = Treatment (penggunaan LKS ) 

    O = Hasil belajar siswa 

 

Tes khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa Kelas XI SMA Negeri 1 

Pringsewu. Pada tahap ini, siswa menggunakan LKS dengan memanfaatkan 

laboraturium virtual yang telah dibuat sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Kemudian para siswa diberikan soal uji kompetensi sebagai 

hasil belajar dalam ranah kognitif. Dengan demikian, hasil belajar dianalisis 

ketercapaian tujuan pembelajarannya sesuai dengan nilai Kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang harus terpenuhi. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

 

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian pendahuluan, validitas produk, uji 

coba produk, dan uji coba pemakaian yang terdiri dari uji kemenarikan, 

kemudahan, dan kemanfaatan, penilaian kognitif dan afektif. Data pada penelitian 

pendahuluan diperoleh melalui observasi sumber daya sekolah, analisis kebutuhan 

guru dan siswa.  Hasil analisis data pada observasi sumber daya sekolah dilakukan 

dengan cara deskripsi  mengenai ketersedian media dan sumber belajar, keadaan 

laboratorium fisika, dan keadaan perpustakaan sekolah. Sementara pengumpulan 

data untuk analisis kebutuhan guru dilakukan dengan pengisian angket dengan 

pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak”, sedangkan pengumpulan data untuk analisis 
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kebutuhan siswa dilakukan dengan pengisian angket dengan pilihan jawaban 

disesuaikan dengan pernyataan pada angket. 

 

Data kesesuaian materi dan desain produk diperoleh dari hasil uji ahli materi dan 

ahli desain produk oleh validator. Data kesesuaian tersebut digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang 

dihasilkan untuk digunakan sebagai  media pembelajaran. Instrumen uji ahli 

materi terdiri tiga instrumen, yaitu uji kelayakan isi LKS, uji kesesuaian isi LKS, 

dan uji kelayakan bahasa LKS. Sementara itu, uji ahli desain menilai tentang 

kesesuaian komponen desaim pada sampul LKS, kesesuaian komponen desaim 

pada isi LKS, dan keseluruhan pengemasan desain LKS. Adapun instrumen-

instrumen tersebut memiliki empat pilihan jawaban sesuai konten pernyataan 

seperti pada Tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Skor penilaian dalam instrumen uji ahli materi dan desain 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat layak Sangat sesuai Sangat baik 4 

Layak  Sesuai Baik 3 

Kurang layak Kurang sesuai Kurang baik 2 

Tidak layak Tidak sesuai Tidak baik 1 

 

Data kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS diperoleh dari uji coba 

produk pada kelompok terbatas dan uji coba pemakaian pada kelompok kecil. 

Angket ini diberikan kepada siswa sebagai pengguna LKS untuk mengetahui 

tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS. Angket ini memiliki 

empat pilihan jawaban sesuai dengan konten pernyataan seperti pada Tabel 2 di 

bawah ini. 
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Tabel 2. Skor penilaian dalam uji kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat menarik Sangat mudah Sangat bermanfaat 4 

Menarik  Mudah  Bermanfaat  3 

Kurang menarik Kurang mudah Kurang bermanfaat 2 

Tidak menarik Tidak mudah Tidak bermanfaat 1 

 

Pada uji coba pemakaian terdapat penilaian kognitif dan afektif. Penilaian kognitif 

diperoleh dengan cara memberikan uji kompetensi berupa soal uraian kepada 

siswa yang bobot penilaiannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. KKM 

yang menjadi acuan dalam penilaian kognitif yaitu   ≥ 77 sesuai dengan nilai 

KKM yang berlaku di sekolah yang menjadi tempat penelitian. Sementara itu, 

penilaian afektif dilakukan untuk menilai keingintahuan, kejujuran, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kesantunan, dan ketelitian siswa selama proses pembelajaran.  

 

Penilaian afektif dilakukan oleh siswa dengan cara penilaian diri sendiri (self-

assessment) dan penilaian antarteman (peer-assessment). Angket penilaian 

memiliki empat pilihan jawaban pada tiap sikap yang dinilai, yaitu sangat baik 

dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup baik dengan skor 2, dan kurang baik 

dengan skor 1. KKM untuk nilai sikap dalam kurikulum 2013 dinyatakan tuntas 

apabila mencapai kategori baik atau B (3,00) menurut standar yang ditetapkan 

dalam Permendikbud No. 104 Tahun 2014 mengenai KKM pada kurikulum 2013.  

 

Berdasarkan Permendikbud No. 81A Tahun 2013, untuk menentukan skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

 

Skor penilaian =
Jumlah skor yang diperoleh

Jumlah skor maksimal
× 4 
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Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke pernyataan 

penilaian untuk menentukan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan 

pendapat pengguna.  Pengonversian skor penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3. Konversi skor penilaian menjadi pernyataan nilai kualitas 

Rentang Nilai Konversi Huruf Mutu Predikat 

96 – 100 3,67 - 4,00 A 
Sangat baik 

91 – 95 3,34 - 3,66 A- 

86 – 90 3,01 - 3,33 B+ 

Baik  81 – 85 2,67 - 3,00 B 

76 – 80 2,34 - 2,66 B- 

71 – 75 2,01 - 2,33 C+ 

Cukup baik 66 – 70 1,67 - 2,00 C 

61 – 65 1,34 - 1,66 C- 

55 - 60 1,01 - 1,33 D+ 
Kurang baik 

≤ 54 ≤ 1,00 D 

 

Efektivitas  produk dalam penelitian ini adalah keberhasilan siswa mencapai 

KKM pada penilaian kognitif dan afektif yang ditetapkan oleh sekolah setelah 

menggunakan LKS fisika yang memanfaatkan media berbasis simulasi dalam 

pembelajaran. Apabila 85% dari jumlah seluruh siswa telah tuntas belajar atau 

mencapai nilai KKM, baik pada penilaian kognitif maupun afektif pada uji coba 

pemakaian, maka media pembelajaran ini dapat dikatakan efektif sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.  


