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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2014). 

1.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020 di 

SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan.  Sekolah tersebut berlokasi di Jln. Poros Pure – 

Bubu, Kec. Wakorumba Selatan, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.  

1.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian untuk  validasi produk adalah ahli materi, ahli media dan 

ahli bahasa sedangkan subjek uji produk hasil penelitian adalah siswa kelas VIII-1 

SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan. 

1.4 Model Pembuatan Produk  

Penelitian dan pembuatan yang dilakukan adalah untuk menghasilkan produk 

berupa modul dengan berbasis inkuiri terbimbing pada materi tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa SMP kelas VIII. Model 

penelitian dan pengembangan yang digunakan menggacu pada model Borg & Gall 

(Sugiyono, 2015). Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan terdiri dari 10 tahap. Model ini meliputi potensi dan masalah, 
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pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, 

revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dan produk masal.  

Namun dalam praktiknya peneliti hanya bisa melakukan langkah-langkah 

tersebut dari mulai langkah ke- 1 sampai ke- 7 dikarenakan keterbatasan waktu, 

biaya, dan tenaga. Penelitian yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup 

besar diatasi dengan membatasi penelitian dengan hanya beberapa langkah dari siklus 

R&D, sehingga peneliti yang khususnya dalam penulisan skripsi dibatasi pada 

langkah ke 7 saja. Untuk mengetahui gambaran langkah-langkah tersebut, disajikan 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Penelitian Menurut Sugiyono 

 

1.5 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan modul pembelajaran ini dilakukan 

melalui 7 tahap, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain, uji coba produk dan revisi produk.  
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1.5.1 Potensi dan Masalah 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui potensi  

dan masalah terkait dengan proses pembelajaran IPA. Untuk mengidentifikasi 

masalah, peneliti melakukan wawancara dan observasi. Tujuan dilakukannya 

wawancara dan observasi yaitu untuk memperoleh data terkait  dengan ketersediaan 

media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran IPA.   

1.5.2 Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual dan up to date, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi 

masalah tersebut. Adapun hal-hal yang peneliti lakukan ketika tahap pengumpulan 

informasi yaitu pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan bahan ajar yang akan 

dibuat, pemilihan desain yang tepat dan menyiapkan bahan- bahan sebagai evaluasi 

dalam bahan ajar yang akan dibuat.  

1.5.3 Desain Produk 

Setelah langkah potensi dan masalah serta mengumpulkan data/informasi, 

selanjutnya pembuatan modul pembelajaran IPA pada materi Tekanan Zat dan 

Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Desain awal modul yang dibuat memiliki 

beberapa komponen yaitu sampul modul, halaman sampul, daftar isi, petunjuk 

penggunaan modul, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, 

materi, uji kompetensi, ulangan harian, glosarium, daftar pustaka dan kunci jawaban. 
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1.5.4 Validasi Desain 

Setelah desain selesai dibuat maka selanjutnya desain divalidasi. Dalam hal 

ini peran ahli diperlukan untuk melakukan validasi. Ada tiga ahli yaitu ahli materi 

ahli media dan ahli bahasa. Desain produk media pembelajaran selanjutnya akan 

divalidasi, dimana para ahli nantinya akan memberikan saran dan masukan pada 

desain produk modul pembelajaran. Dalam hal ini ahli materi, ahli media dan ahli 

bahasa dalam melakukan validasi diberikan pula instrumen validasi. Validasi 

dilakukan sebanyak 2 kali.  

1.5.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa 

maka dapat diketahui kekurangan dari modul tersebut. Kekurangan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Revisi desain, 

dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari para ahli. Berbagai tanggapan, kritik, 

dan saran dari para ahli dianalisis. Dari hasil analisis kemudian peneliti mulai 

merevisi atau memperbaiki produk modul yang dibuat. Revisi produk tahap  ini dapat 

dilakukan secara berulang-ulang sampai produk benar-benar dinyatakan layak untuk 

digunakan sebagai bahan ajar. 

1.5.6 Uji Coba Produk 

Setelah revisi produk hasil validasi selesai dilakukan maka peneliti melakukan 

uji coba produk ke lapangan. Tahap uji coba lapangan ini, peneliti hanya 

menggunakan satu kelas dengan jumlah siswa 25 anak. Dalam uji coba lapangan ini 

peneliti menggunakan produk modul pembelajaran IPA dalam proses pembelajaran 

IPA. Setelah uji coba lapangan, selanjutnya peneliti memberikan angket respon 
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peserta didik kepada peserta didik untuk diisi. Uji coba produk berupa modul 

pembelajaran IPA ini hanya peneliti terapkan dengan skala kecil, dikarenakan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 

1.5.7 Revisi Produk 

Pada tahap ini revisi produk peneliti lakukan setelah produk tersebut diterapkan 

atau diuji cobakan. Revisi produk ini peneliti lakukan untuk memperbaiki produk 

yang kurang optimal sehingga menghasilkan produk modul siswa pada pembelajaran 

IPA yang lebih baik. 

1.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengambilan data, data 

yang dihasilkan akan akurat jika instrumen yang digunakan oleh peneliti valid, oleh 

karena itu diperlukan pemilihan instrumen yang tepat dalam penelitian ini (Tanzeh, 

2009).  

1.6.1 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2014).  

Wawancara dilaksanakan antara peneliti dengan salah satu guru IPA SMP 

Negeri 1 Wakorumba Selatan. Dalam wawancara ini dapat diketahui karakteristik 

dari peserta didik yang sebagian besar kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. Keadaan itu ditambah pula oleh keterbatasan sumber belajar. 

Bahan ajar yang digunakan oleh guru adalah bahan ajar berupa buku cetak. Tetapi 

kondisinya sebagian besar siswa tidak memiliki buku cetak, mereka yang tidak 
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memiliki buku cetak biasanya bisa meminjam di perpustakaan sekolah  yang jumlah 

ketersediaannya sangat terbatas. Dari hasil wawancara tersebut kemudian peneliti 

berasumsi bahwa pembuatan bahan ajar modul IPA tepat diterapkan di sekolah 

tersebut. 

1.6.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Sukmadinata, 2013). Observasi dilakukan observer ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti  secara 

jelas.  

1.6.3 Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Sukmadinata, 2013).   

Berdasarkan penelitian ini, ada dua macam angket yang digunakan, yaitu 

pertama angket validasi instrumen pembuatan modul yang diberikan kepada para ahli 

untuk mengukur seberapa besar tingkat kevalidan atau kelayakan modul tersebut dan 

yang kedua yaitu berupa angket respon siswa terhadap modul yang telah digunakan 

dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap 
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penggunaan modul pembelajaran IPA berbasis inkuiri terbimbing dalam 

pembelajaran di kelas.  

1.6.4 Dokumentasi    

Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta yang 

akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto 

proses pembelajaran yang berlangsung saat uji coba produk.  

1.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Hasan, 2006). Menganalisis data 

adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis (Maleong, 2011).  Menganalisis data 

merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan memuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri maupun orang lain (Sugiyono, 2014).  

Adapun analisis data dalam pembuatan bahan ajar ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari kritik dan saran dari validator sedangkan 

data kuantitatif diperoleh dari angket.  
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1.7.1 Analisis Data Angket Validasi 

Dalam kualitas modul pembelajaran IPA berbasis inkuiri terbimbing yang 

diperoleh dari pengisian lembar penilaian (angket) oleh tiga ahli dimuat dalam bentuk 

tabel kelayakan produk dan saran perbaikan. Kemudian data dijadikan landasan untuk 

melakukan revisi setiap komponen dari modul yang dibuat. Lembar penilaian yang 

sudah diisi oleh para ahli selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kualitas data 

instrumen validasi ahli materi, bahasa dan media. 

a. Langkah pertama adalah memberi skor pada tiap kriteria dengan ketentuan pada 

Tabel. 1. di bawah ini (Riduwan, 2009) : 

Tabel 3.1. Skala Likert 

 Kriteria  Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  1 

 

b. Langkah kedua, menghitung hasil persentase dengan rumus sebagai berikut : 

(Arikunto, 2009) : 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 
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c. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek 

dengan melihat Tabel 3.2 di bawah ini (Arikunto, 2009) : 

Tabel 3.2. Kriteria Kelayakan Media 

Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

< 21 % Sangat tidak layak 

21 - 40 % Tidak layak 

41 - 60 % Cukup layak 

61 - 80 % Layak 

81 - 100 % Sangat layak 

 

1.7.2 Analisis Data Angket Respon Peserta Didik 

Tanggapan siswa mengenai penerapan pembelajaran  menggunakan modul IPA 

berbasis inkuiri terbimbing diambil melalui angket. Angket berisi pilihan respon 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban diberi skor sebagai berikut : SS=5, S=4, 

KS=3, TS=2, STS=1.  

Hasil tanggapan siswa dihitung menggunakan rumus sebagi berikut. 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

Kemudian menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek dengan melihat Tabel 

3.3 di bawah ini (Arikunto, 2009) : 

Tabel 3.3. Kriteria Kelayakan Media 

Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

< 21 % Sangat tidak layak 

21 - 40 % Tidak layak 

41 - 60 % Cukup layak 

61 - 80 % Layak 

81 - 100 % Sangat layak 

  


