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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Ada beberapa hal yang dibahas dalam metode penelitian, diantaranya 

adalah lokasi dan subyek penelitian, metode penelitian, diagram alir penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran yang bercirikan 

saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning (DL) rangkaian arus 

bolak balik, dilakukan di SMK Negeri 6 Bandung, yang beralamat di Jl. 

Soekarno Hatta (Riung Bandung) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. 

Penelitian dilaksanakan dengan populasi siswa kelas XI dengan program 

keahlian Teknik Instalasi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (TIPTL) sebagai 

pengguna perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Adapun teknik penentuan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling 

purposive. Teknik ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini  

karena sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. 

Pemilihan kelas XI sebagai penilai dalam uji pengguna dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa kelas XI telah mempelajari materi rangkaian arus 

bolak balik sebelumnya dan diharapkan dapat menilai kelayakan isi materi, 

penyajian, bahasa, dan kegrafikan serta dapat membandingkan dengan hasil 

pengalaman belajarnya menggunakan perangkat pembelajaran yang lain. 

Uji produk dilakukan oleh tim ahli yang merupakan dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro, FPTK UPI Bandung kemudian uji praktisi 

dilakukan oleh guru SMK Negeri 6 Bandung program keahlian Teknik 

Instalasi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Tim uji ahli terdiri dari 2 orang 

dosen bidang studi, tim uji praktisi terdiri dari 2 orang guru bidang studi, serta 

jumlah sampel uji pengguna yang masuk pada penelitian pengembangan ini 
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sebanyak 30 siswa. Secara lebih rinci, info mengenai subyek penelitian dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1  Formasi tim uji validasi produk 

Tim Uji Jumlah Karateristik sampel Proses dan orientasi produk 

Uji Ahli 2 orang 

Tenaga ahli: dosen 

bidang studi, ahli 

materi dan perangkat 

pembelajaran serta 

ahli dalam 

kurikulum 2013. 

Kualitatif (expert judgement), 

kuesioner, interview, draf  awal 

produk; kelayakan substansi, 

metodologi, bahasa, dan desain 

grafis. 

Uji 

Praktisi 
2 orang 

Tenaga praktisi: guru 

bidang studi, ahli 

materi. 

Kesesuaian materi, metode, 

evaluasi pembelajaran sesuai 

kompetensi inti dan kompetensi 

dasar. 

Uji 

Pengguna 

30 

orang 

Pengguna perangkat 

pembelajaran 

rangkaian arus bolak 

balik. 

Kesesuaian dengan kebutuhan 

siswa, kejelasan instruksi dan 

tahapan pembelajaran, 

informatif, interaktif dan mampu 

membangkitkan motivasi belajar 

siswa. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 

(research and development) yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). 

Metode penelitian ini merujuk pada model Borg & Gall yaitu dengan tahapan 

research and information collecting, planning, develop preliminary form of 

product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, 

operational product revision, operational field testing, final product revision, 

and dissemination and implementation, namun dengan sedikit penyesuaian 
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yang disesuaikan dengan konteks penelitian, yang pada hal ini dibatasi hingga 

tahap uji lapangan.  

Kemudian untuk menghimpun semua prosedur yang ada pada 

penelitian pengembangan, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 

metode yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

kombinasi (mixed method) (Sugiyono, 2013). Metode ini merupakan 

campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan desain 

penelitian yang digunakan adalah one-group pretest-posttest design  pada pre-

experimental design (nondesigns). Metode ini disebut dengan metode 

sequential exploratory design yaitu metode penelitian kombinasi yang 

menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, 

dimana pada tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif dan 

pada tahap kedua metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk 

proses pembuatan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

melalui model pembelajaran discovery learning dan tanggapan guru serta 

siswa mengenai perangkat pembelajaran tersebut, sedangkan metode 

kuantitatif digunakan untuk menguji efektifitas produk. Menurut Creswell 

(2013) tujuan dari strategi ini adalah menggunakan data dan hasil-hasil 

kuantitatif untuk membantu menafsirkan penemuan kualitatif sehingga dapat 

mengeksplorasi suatu fenomena, serta memperluas penemuan kualitatifnya. 

Secara sederhana desain penelitian one-group pretest-posttest design 

dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel 3.2 Desain penelitian one-group pretest-posttest design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1  : Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan). 
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X : Perlakuan (treatment) yang diberikan dengan pengajaran 

menggunakan perangkat pembelajaran yang telah divalidasi. 

O2  : Nilai posttest (setelah diberi perlakuan). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk bahan 

ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran rangkaian arus bolak balik. 

Adapun ruang lingkup penelitian adalah pengembangan bahan ajar rangkaian 

arus bolak balik untuk siswa SMK kelas X semester II. Berikut di bawah ini 

merupakan penjelasan mengenai sumber data penelitian serta rincian langkah 

kerja penelitian dan pengembangan bahan ajar rangkaian arus bolak balik. 

1. Sumber Data 

Data primer penulisan berupa silabus yang berasal dari SMK 

Negeri 6 Bandung, data penilaian produk yang berasal dari tim uji ahli, tim 

uji praktisi dan pengguna perangkat pembelajaran serta data hasil belajar 

yang didapat dari uji lapangan. Data-data diperoleh melalui pendekatan 

kerja Research and Development (R&D) menggunakan metode kombinasi. 

Media pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, observasi, tes 

dan studi dokumentasi. 

2. Diagram alir penelitian 

Guna memberikan langkah-langkah kerja yang sistematis dan 

terarah, maka berikut ini merupakan diagram alir yang menunjukan 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan dengan mengadaptasi 

metode kombinasi yang dilaksanakan oleh penulis.  
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

 Berikut rincian dan pemaparan alur penelitian yang dilakukan: 

a. Studi Pendahuluan 

Ya 

Selesai 

Uji Lapangan/Pretest dan Posttest 

 

 

 

roduk Teruji 

Ya 

Revisi Produk 

 

 

 

roduk Teruji 

 

Produk 

Layak? 

 

Tidak 

Pembuatan Produk 

 

 

roduk Teruji 

Revisi Desain 

(analisis domain : 

prinsip reflektif, 

evaluatif, dan kritis) 

 

 

Uji Pengguna Terbatas/Uji Produk II 

 

 

roduk Teruji 

Tidak 

Desain 

layak? 

 

Validasi Desain/Uji 

Produk I 

(Uji ahli dan Uji praktisi) 

 

Mulai 

Analisis Kebutuhan 

 

  

 Desain Produk Awal 

Studi Pendahuluan 

o Studi literatur 

o Observasi 

o Kuisioner 

o Studi dokumentasi 

Produk Akhir 

 

 

 

roduk Teruji 
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Pada tahap ini penulis melakukan pencarian data kualitatif dengan 

cara menyebarkan kuisioner pada beberapa guru mata pelajaran produktif 

pada paket keahlian TIPTL SMKN 6 Bandung serta menggali informasi 

lebih lanjut dengan wawancara dan observasi langsung. Hal ini dilakukan 

untuk menemukan kondisi yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk 

menggali potensi, masalah dan kebutuhan. Melalui kegiatan studi 

pendahuluan ini, penulis akan mendapatkan informasi untuk siapakah 

produk yang akan penulis kembangkan nanti, apakah guru dan siswa 

tersebut sangat membutuhkan produk yang penulis hasilkan guna 

menunjang dan mempermudah keperluan belajar para siswa. Untuk 

memperoleh data potensi, masalah dan kebutuhan maka penulis 

melakukan penyebaran kuisioner dan observasi pada tempat yang akan 

diteliti. Seluruh data yang diperoleh melalui kegiatan studi pendahuluan 

tersebut akan dianalisis dan menjadi tolakan awal penulis dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang bercirikan kurikulum 2013. 

b. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis dari hasil data yang 

terkumpul dari studi pendahuluan. Data-data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif. Melalui kegiatan analisis 

deskriptif, penulis akan memperoleh informasi mengenai tujuan dan arah 

produk yang akan dikembangkan, kebutuhan-kebutuhan prioritas yang 

harus segera dipenuhi, kesiapan para guru terkait pengembangan perangkat 

pembelajaran kurikulum 2013, faktor-faktor penghambat pengembangan 

perangkat pembelajaran kurikulum 2013, kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, dan sejauh mana 

ketersediaan perangkat pembelajaran yang bercirikan kurikulum 2013 di 

SMK Negeri 6 Bandung pada mata pelajaran rangkaian arus bolak balik 

khususnya. Pada tahap ini pula, penulis melakukan studi literatur untuk 

mengkaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-

kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan 



34 

 

 
 
Dini Fauziah, 2014 
Pengembangan perangkat pembelajaran scientific discovery learning analisis rangkaian 
arus bolak balik 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

secara optimal, serta keunggulan dan keterbatasan produk yang akan 

dikembangkan nanti. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui 

langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk perangkat 

pembelajaran kurikulum 2013 serta metode yang cocok untuk digunakan. 

Melalui kegiatan analisis kebutuhan juga akan tergambarkan suatu 

keadaan yang seharusnya ada namun tidak ada dan keadaan yang benar-

benar terjadi di lapangan sehingga masalah yang tergali dapat dicarikan 

solusinya dan peneliti dapat memberikan suatu solusi yang benar-benar 

tepat dan dibutuhkan oleh siswa maupun guru. 

c. Desain Produk Awal 

Tahap selanjutnya ialah mendesain produk perangkat pembelajaran 

kurikulum 2013 yang berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tahap 

analisis kebutuhan di atas. Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, 

penulis membuat desain pengembangan perangkat pembelajaran dengan 

memperhatikan aspek kebutuhan, kemudahan dalam menggunakan, subjek 

pengguna, kelayakan isi materi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian 

dan kelayakan kegrafikan yang disesuaikan dengan kebutuhan guna 

menjawab analisis potensi, masalah dan kebutuhan yang sudah dilakukan 

pada tahap sebelumnya.  

Perancangan produk perangkat pembelajaran yang akan 

dikembangkan nanti, tentunya disesuaikan dengan kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD) yang termuat pada silabus pembelajaran 

kurikulum 2013. Setelah tahap desain produk dirasa sudah memenuhi 

aspek-aspek di atas, maka penulis menyusun draft perangkat pembelajaran 

untuk dilakukan uji validasi produk oleh tim ahli, tim praktisi, dan para 

pengguna. 

d. Validasi Desain Produk/Uji Produk I 

Tahap validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk yang dikembangkan sesuai dengan aspek-aspek yang 

telah dibicarakan di atas serta menjawab semua kebutuhan yang 
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diperlukan sebagai solusi dalam memecahkan masalah pengembangan 

perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Validasi desain produk akan 

dilakukan dengan cara memvalidasi produk tersebut kepada beberapa 

tenaga ahli dan tenaga praktisi yang kompeten di bidangnya terkait dengan 

produk perangkat pembelajaran yang di kembangkan. Pengumpulan data 

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuisioner yang 

berisikan daftar checklist kelayakan, saran dan masukan kualitatif sebagai 

saran perbaikan dalam melakukan revisi produk yang sedang 

dikembangkan. Validasi dilakukan oleh tim uji ahli dan uji praktisi 

sehingga masukan mengenai kekurangan pada buku selanjutnya dapat 

diperbaiki. 

e. Revisi Desain  

Tahap revisi desain produk merupakan tahapan perbaikan terkait 

kelayakan produk yang dikembangkan berdasarkan data dan saran 

perbaikan yang diusulkan oleh tim ahli dan tim praktisi. Langkah 

perbaikan terus dilaksanakan untuk tiap-tiap komponen yang memerlukan 

perbaikan berdasarkan masukan uji ahli dan uji praktisi sampai didapat 

suatu keadaan yang tidak memerlukan lagi untuk dilakukan revisi. Pada 

tahap revisi ini akan menggunakan analisis reflektif terhadap data-data 

yang diperoleh dari tahap validasi desain produk di atas. 

f. Uji Pengguna Terbatas/Uji Produk II 

Tahap uji pengguna terbatas merupakan tahapan yang dilakukan 

setelah desain produk selesai melalui proses revisi. Uji pengguna terbatas 

terdiri beberapa pengguna perangkat pembelajaran yang akan menilai 

apakah produk yang dikembangkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran dan membantu mereka dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan 

kuisioner check list yang dilengkapi dengan saran atau masukan guna 

perbaikan pengembangan produk.  

g. Revisi Produk 
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Tahap ini dilakukan apabila pada uji pengguna terbatas didapat 

beberapa masukan atau saran yang mengharuskan untuk dilakukan 

perbaikan. 

h. Uji lapangan/Pretest dan Posttest 

Setelah produk dianggap telah memenuhi syarat sebagai sebuah 

bahan ajar, selanjutnya akan diuji efektifitasnya dengan cara melakukan 

tes pada siswa dengan melihat hasil belajar sebelum dan sesudah 

penggunaan bahan ajar. Pada tahap ini siswa diberikan tes awal, kemudian 

dilakukan treatment pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dibuat 

dan selanjutnya diberikan tes kembali untuk melihat seberapa besar 

perubahan hasil belajar yang terjadi setelah menggunakan bahan ajar yang 

telah dibuat. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dikembangkan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kelayakan terhadap 

produk perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Adapun instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

1. Kuisioner 

Salah satu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa kuisioner check list yang dilengkapi dengan saran atau 

masukan guna perbaikan pengembangan produk. Kuisioner yang 

diperuntukan untuk uji ahli dan uji praktisi dikembangkan sesuai dengan 

pedoman penulisan buku pelajaran teks untuk siswa yang dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Kuisioner tersebut 

akan mencakup aspek kelayakan isi materi, kelayakan bahasa, kelayakan 

penyajian dan kelayakan kegrafikan. Khusus untuk kuisioner yang 

diperuntukan untuk  uji pengguna, dikembangkan dengan bahasa yang 

ringan dan mudah dipahami namun tetap memperhatikan ke empat aspek 



37 

 

 
 
Dini Fauziah, 2014 
Pengembangan perangkat pembelajaran scientific discovery learning analisis rangkaian 
arus bolak balik 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

yang sesuai dengan pedoman penulisan buku pelajaran teks untuk siswa 

yang dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Observasi 

Observasi dipergunakan untuk memperoleh data-data tentang 

pengembangan perangkat pembelajaran yang bercirikan kurikulum 2013. 

Melalui teknik observasi penulis terjun langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati langsung sejauh mana 

ketersediaan dan pengembangan perangkat pembelajaran di SMK Negeri 6 

Bandung. Proses observasi ini dilakukan dimulai dari tahapan studi 

pendahuluan hingga tahapan penarikan kesimpulan dan saran terkait 

pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum 2013. 

3. Wawancara atau Interviu 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada 

penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali lebih jauh informasi 

yang didapat baik dari kuisioner maupun hasil pengamatan melalui 

observasi sehingga diharapkan dapat lebih memunculkan ide dalam 

pengembangan bahan ajar. 

4. Instrumen Tes 

Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba terhadap instrumen tes. Uji coba instrumen tes dilakukan untuk 

mengetahui validitas data yang akan digunakan pada penelitian. Penelitian 

ini menggunakan pengujian validitas isi (content validity) yaitu dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan serta validitas konstrak (construct validity) yaitu pengujian 

menggunakan pendapat dari ahli (judgment expert) sehingga didapatkan 

validitas internal dari soal yang akan diuji cobakan. Dalam hal ini setelah 

instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. 

Jumlah judgment yang digunakan sebanyak 2 orang yaitu guru mata 
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pelajaran dasar dan pengukuran listrik. Para ahli diminta pendapatnya 

tentang instrumen yang telah disusun itu. Jumlah soal yang dinilai oleh 

ahli sebanyak 13 soal essai. Setelah  pengujian konstrak dari ahli dan 

berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan 

dengan uji coba instrumen.  

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan disesuaikan dengan jenis instrumen 

yang dikumpulkan. Analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

dan analisis reflektif dalam menelaah hasil kuisioner studi pendahuluan dan 

kuisioner validasi produk. 

Data yang diperoleh melalui kuisioner dengan analisis deskriptif akan 

diuraikan secara naratif, sedangkan data yang diperoleh melalui kuisioner 

dengan analisis reflektif akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif 

presentase sehingga dapat disimpulkan secara kuantitatif. Jenis data yang 

diperoleh dari hasil uji kelayakan (validasi) oleh pakar dan uji coba terbatas 

oleh siswa ada dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif berupa komentar dan saran yang ada pada lembar kuisioner uji coba. 

Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka yaitu 4, 3, 2, dan 1 

berdasarkan skala Likert yang kemudian dirata-rata dan dipresentasekan.  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil 

penilaian kelayakan adalah dengan teknik analisis deskriptif. Adapun teknik 

deskriptif presentase yang akan digunakan, dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

∑ : Jumlah  

n : Jumlah seluruh item kuisioner 
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Jenjang kualifikasi kriteria kelayakan untuk menyimpulkan hasil 

validasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Konversi tingkat pencapaian dengan skala 4 

Presentase 

Ketercapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

75<PK≤100 Sangat Layak Tidak perlu direvisi 

50<PK≤75 Layak Tidak perlu direvisi 

25<PK≤50 Kurang Layak Direvisi 

0≤PK≤25 Tidak Layak Direvisi 

(Adaptasi dari Riduwan, 2011) 

 

Teknik analisis data di atas digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap data kuantitatif hasil pengumpulan data melalui kuisioner. 

Selanjutnya data lain yang akan didapat yaitu data hasil belajar dari instrumen 

tes. Analisis data pada instrumen tes dilakukan dengan mencari normalized 

gain dari perbandingan data hasil pretest dan posttest sehingga dapat dilihat 

berapa besar perubahan atau kenaikan yang terjadi dengan membandingkan 

data hasil belajar sebelum dan sesudah digunakannya bahan ajar yang telah 

dibuat. Untuk mencari nilai tersebut, digunakan rumus: 

 

 

 

Kemudian data tersebut di interpretasikan berdasarkan nilai indeks 

gain (Meltzer, 2002) sebagai berikut. 

 

NG ≤ 0,3        : rendah 

0,3 < NG ≤ 0,7 : sedang 



40 

 

 
 
Dini Fauziah, 2014 
Pengembangan perangkat pembelajaran scientific discovery learning analisis rangkaian 
arus bolak balik 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

NG > 0,7       : tinggi 


