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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). 

Menurut Sukmadinata (2012) metode penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah – langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sebelumnya sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. Borg dan Gall (dalam Sukmadinata, 2012) 

merumuskan langkah – langkah metode penelitian dan pengambangan 

sebagai berikut: 

a. Penelitian dan pengumpulan data 

b. Perencanaan  

c. Pengembangan draft produk 

d. Uji coba lapangan awal 

e. Merevisi hasil uji coba 

f. Uji coba lapangan 

g. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan 

h. Uji pelaksanaan lapangan 

i. Penyempurnaan produk akhir 

j. Diseminasi dan implementasi 

Sukmadinata (2012) kemudian memodifikasi langkah – langkah 

metode penelitian dan pengembangan berdasarkan tiga tahap penelitian 

yang telah dilakukannya, yaitu: 

a. Studi pendahuluan 

b. Pengembangan model 

c. Uji model 

Pada penelitian ini tidak semua langkah – langkah penelitian 

menurut Sukmadinata dilakukan. Penelitian ini dibatasi hingga tahap 

pengembangan model. Tahap tersebut terdiri dari dua langkah, yaitu 
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langkah uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Tahapan penelitian yang 

dilakukan dibatasi hingga langkah uji coba terbatas. Menurut Sukmadinata 

(2012) ada dua metode yang digunakan untuk melaksanakan tahap-tahap 

tersebut, yaitu metode deskriptif pada tahap studi pendahuluan dan metode 

evaluatif pada tahap pengembangan model.  

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dapat digambarkan melalui 

alur penelitian pada Gambar 3.1 
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B. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Berikut ini adalah langkah – langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Studi Pendahuluan 

Menurut Sukmadinata (2012) tahap ini merupakan tahap awal atau 

persiapan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah, yaitu studi kepustakaan, 

survei lapangan, dan penyusunan produk awal atau draf model. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari konsep 

atau teori yang berhubungan dengan hasil yang hendak 

dikembangkan. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis materi 

terhadap subpokok bahasan peran koloid dalam kehidupan 

berdasarkan sifat-sifatnya melalui pembuatan tahu pada topik sifat 

koloid sesuai dengan Standar Isi pada Kurikulum 2013. Dalam 

Standar Isi Kurikulum 2013 untuk kelas XI, cakupan materi 

tersebut terdapat pada Kompetensi Inti 3 yaitu “Memahami, 

menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah” dengan 

Kompetensi Dasar 3.15 yaitu “Menganalisis peran koloid dalam 

kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya” dan 4.15 yaitu 

“Menunjukkan keterampilan berinkuiri untuk sifat koloid 

(koagulasi)”. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap 

bahan ajar yang digunakan oleh siswa SMA/MA seperti buku, dan 

LKS praktikum, yang terkait dengan LKS praktikum pada 

subpokok bahasan sifat koloid (koagulasi). 
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b. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai keterlaksanaan praktikum pada mata pelajaran kimia di 

SMA/MA khususnya pada subpokok bahasan sifat koloid 

(koagulasi) melalui pembuatan tahu. Selain itu survey lapangan 

juga dilakukan untuk mengetahui jenis LKS praktikum yang 

digunakan di sekolah. Peneliti membuat instrumen untuk 

melakukan survei lapangan berupa pedoman wawancara. 

c. Penyusunan Produk Awal 

Sukmadinata (2012) menyatakan penyusunan produk awal 

berpegang pada data yang didapat dari survei lapangan dan 

mengacu pada dasar-dasar teori atau konsep yang disimpulkan dari 

hasil studi kepustakaan. Berikut ini adalah  tahapan penyusunan 

produk awal.  

1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sebelum membuat produk awal berupa LKS praktikum  

berdasarkan inkuiri, terlebih dahulu disusun RPP yang akan 

digunakan untuk pembelajaran. RPP yang dibuat mengacu pada 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dianalisis. 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini 

menggunakan metode praktikum dengan model ketetampilan 

proses sains dan menggunakan pendekatan inkuiri. RPP yang 

telah dirancang dapat dilihat pada Lampiran 1.4 halaman 80. 

LKS praktikum berdasarkan inkuiri yang dikembangkan 

disusun berdasarkan RPP yang telah dibuat. LKS merupakan 

salah satu bagian dari RPP yaitu sebagai media atau alat bantu 

pembelajaran. 

2) Pembuatan Rancangan Prosedur Praktikum 

Sebelum membuat lembar kerja siswa terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan rancangan prosedur praktikum. 

Rancangan prosedur praktikum dibuat berdasarkan hasil 

analisis dari beberapa buku yang telah dikaji meliputi analisis 
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keberadaan LKS praktikum sifat koloid (koagulasi), alat dan 

bahan yang digunakan, dan jenis LKS yang digunakan.  

3) Melakukan Optimasi dan Validasi Prosedur  Praktikum 

Optimasi yang dilakukan pada prosedur praktikum ialah 

untuk mengetahui keefektifan penggunaan alat dan bahan serta 

waktu yang dibutuhkan dari percobaan yang dilakukan. 

Optimasi dilakukan karena banyaknya perbedaan penggunaan 

alat dan bahan dari sumber-sumber yang telah dianalisis. 

Pelaksanaan optimasi dilakukan berulang kali hingga 

mendapatkan hasil yang optimum pada prosedur praktikum 

sifat koloid (koagulasi) melalui pembuatan tahu. Setelah 

diperoleh prosedur praktikum berdasarkan hasil optimasi, 

selanjutnya prosedur praktikum divalidasi oleh dosen 

pembimbing dan dilakukan revisi. 

4) Pembuatan Lembar Kerja Siswa Berdasarkan Inkuiri 

Terbimbing 

Setelah melakukan optimasi prosedur praktikum, lembar 

kerja siswa dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat 

pembuatan LKS yaitu  syarat didaktik, syarat konstruksi, dan 

syarat teknik. LKS yang dibuat adalah lembar kerja siswa yang 

berdasarkan inkuiri terbimbing sehingga dalam pembuatannya 

perlu memperhatikan langkah-langkah dalam model inkuiri, 

yaitu adanya pembuatan rumusan masalah, pembuatan 

hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan 

merumuskan kesimpulan.  

Terhadap LKS yang telah dibuat perlu dilakukan validasi 

terlebih dahulu oleh dosen pembimbing sebelum digunakan 

untuk penelitian. Validasi LKS ialah proses mengkoreksi 

lembar kerja siswa agar mengacu pada model inkuiri 

terbimbing. Revisi dilakukan setelah mendapat hasil validasi 

dari dosen pembimbing (validator). 
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5) Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dibuat pada tahapan ini ialah 

lembar observasi, angket  siswa, pedoman  penilaian jawaban 

siswa dan format penilaian guru. Lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan LKS praktikum 

berdasarkan inkuiri dalam praktikum. Angket siswa berisi 

pernyataan-pernyataan respons siswa terhadap LKS praktikum 

berdasarkan inkuiri. Pedoman penilaian jawaban siswa 

digunakan untuk menilai jawaban siswa pada setiap tugas 

dalam LKS praktikum berdasarkan inkuiri yang dikembangkan. 

Lembar penilaian guru bertujuan untuk mengetahui penilaian 

guru terhadap kesesuaian LKS dengan kompetensi dasar, 

kesesuaian LKS praktikum dengan subpokok sifat koloid 

(koagulasi), keefektifan kalimat, serta tata letak dan perwajahan 

LKS. Instrumen penelitian yang telah dibuat kemudian di 

validasi oleh dosen pembimbing dan dilakukan perbaikan. 

 

2. Pengembangan Model 

Dalam penelitian ini tahap pengembangan model yang dilakukan 

dibatasi pada langkah uji coba terbatas. Adapun langkah – langkah 

yang dilakukan dalam pengembangan model ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Keterlaksanaan Praktikum Mengunakan LKS Berdasarkan 

Inkuiri Terbimbing 

Tingkat keterlaksanaan praktikum dengan menggunakan LKS yang 

dikembangkan diuji melalui keterlaksanaan tahap-tahap inkuiri 

yang dilakukan siswa menggunakan lembar observasi. Uji 

keterlaksanaan praktikum dilakukan dengan uji coba terbatas. Uji 

keterlaksanaan digunakan sebagai alat ukur untuk kelayakan. 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok saat melakukan 

praktikum dan setiap kelompok diobservasi oleh seorang observer. 

Observer tersebut diberi lembar observasi uji keterlaksanaan tahap 

inkuiri yang sebelumnya sudah divalidasi. Jawaban siswa terhadap 
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pertanyaan - pertanyaan yang ada pada LKS yang dikembangkan 

akan digunakan sebagai alat ukur kelayakan LKS tersebut apabila 

digunakan. Penilaian LKS dianalisis berdasarkan instrumen 

pedoman penilaian jawaban siswa. 

b. Penjaringan Respon Siswa 

Setelah melakukan praktikum, siswa diminta untuk memberi 

tanggapan mengenai penggunaan LKS berdasarkan inkuiri 

terbimbing yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan dalam 

langkah ini berupa angket yang berisi beberapa pernyataan. 

c. Penjaringan Penilaian Guru 

Penilaian guru terhadap LKS praktikum berbasis inkuiri dilakukan 

oleh 7 orang guru kimia SMA swasta dan negeri di Kota Bandung 

dan 3 orang dosen UPI Departemen Pendidikan Kimia FPMIPA 

UPI. Penilaian digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

topik koloid LKS yang dikembangkan yaitu kesesuaian LKS 

dengan kompetensi dasar, kesesuaian LKS praktikum dengan 

subpokok sifat koloid (koagulasi), keefektifan kalimat, serta tata 

letak dan perwajahan LKS.  

 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) berdasarkan 

inkuiri terbimbing pada pokok bahasan koloid melalui praktikum 

pembuatan tahu. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dari tahapan studi pendahuluan yaitu 10 buku kimia 

SMA/MA Kelas XI sedangkan pada tahapan pengembangan model yang 

menjadi sumber data penelitian adalah 18 orang siswa yang dijadikan 

dalam 4 kelompok di salah satu  SMA negeri kelas XII di kota Bandung 

dan 3 orang dosen kimia serta 7 orang guru kimia yang mengajar di SMA 

negeri maupun swasta di Bandung. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No. Rumusan 

Masalah 

Instrumen Penelitian Data yang Diperoleh 

1. Karakteristik 

LKS 

Lembar analisis LKS Karakteristik LKS yang 

digunakan di SMA 

2. Prosedur 

praktikum 

Alat 

1. Gelas kimia 100 mL 

2. Gelas kimia 500 mL 

3. Gelas ukur 10 mL 

4. Batang Pengaduk 

5. Kain saring 

6. Pemanas 

7. Pipet tetes 

 

Bahan 

1. Bubur kedelai 

2. Aquades 

3. Asam asetat pH 4 

a. Volume asam asetat 

b. Suhu air yang 

ditambahkan 

c. Waktu pengendapan 

d. Massa tahu 

3. Menyusun LKS Lembar observasi dan 

lembar penilaian siswa 
Kelayakan LKS 

4. Penilaian guru Lembar penilaian guru 

5. Respon siswa Angket 
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F. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif. Data lembar pedoman wawancara dan lembar penilaian 

LKS diolah secara kualitatif, sedangkan data lembar observasi 

keterlaksanaan praktikum, lembar penilaian jawaban siswa dan angket 

diolah secara kuantitatif. Berikut ini adalah pengolahan data secara 

kuantitatif: 

1. Pengolahan Data Lembar Observasi 

Pengolahan hasil lembar observasi dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Memberikan Skor 

Pemberian skor untuk lembar observasi adalah sebagai berikut 

1  = Melakukan dengan baik, sesuai dengan petunjuk praktikum  

0 = Tidak melakukan 

b. Menghitung Persentase Skor 

1) Menjumlahkan skor seluruh kelompok pada setiap aspek 

penilaian dalam tahapan inkuiri. 

2) Menentukan skor maksimal  

 Skor maksimal = skor tertinggi x jumlah responsden 

3) Menghitung persentase keterlaksanaan seluruh komponen pada 

setiap aspek penilaian dalam tahapan inkuiri 

                                  
                                 

             
      

4) Menghitung rata-rata persentase keterlaksanaan LKS praktikum 

berdasarkan inkuiri untuk seluruh kelompok. 

Rata – rata                           
                                

                
      

5) Melakukan interpretasi persentase keterlaksanaan LKS 
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c. Interpretasi Nilai Persentase 

Kriteria interpretasi persentase skor keterlaksanaan LKS 

menggunakan tafsiran persentase pada Tabel 3.2 

   Tabel 3.2 Tafsiran Persentase Lembar Observasi 

Rentang persentase skor (%) Kategori 

81 – 100 Sangat kuat 

61 – 80 Kuat 

41 – 60 Cukup 

21 – 40 Lemah 

0 – 20 Sangat lemah 

(Riduwan, 2007) 

2. Pengolahan Data Angket Respon Siswa 

a. Pemberian Skor 

Pemberian skor pada jawaban setiap item respons siswa dilakukan 

dengan menggunakan skala Likert. Pernyataan dalam angket dapat 

dikategorikan ke dalam bentuk SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 

(Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Cara memberikan 

skor dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut: 

 

Tabel 3.3 Pemberian Skor Angket berdasarkan skala Likert 

Skor 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

      (Riduwan, 2007) 

b. Pengolahan Skor 

Pengolahan skor angket respon siswa dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap item 

pernyataan yang terdapat dalam angket respons siswa. 

b) Menentukan skor maksimal  

  Skor maksimal = skor tertinggi x jumlah responden 
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c) Menghitung persentase skor setiap item pernyataan 

                                   
                                 

             
       

d) Menghitung rata-rata persentase respons siswa terhadap 

LKS. 

Rata – rata                         
                           

           
       

e) Melakukan interpretasi persentase respons siswa 

c. Interpretasi Data 

Kriteria interpretasi persentase skor menurut Riduwan (2007) 

sesuai Tabel 3.2. 

3. Pengolahan Data Penilaian Guru 

a. Pemberian Skor 

Pemberian skor pada setiap item dilakukan dengan menggunakan 

skala Likert. Adapun pemberian skor berdasarkan skala Likert 

dapat terlihat pada Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Skor lembar penilaian berdasarkan skala Likert 

No Jawaban Item Instrumen Lembar Penilaian Skor 

1 Sangat sesuai / Sangat Layak 4 

2 Sesuai / Layak 3 

3 Tidak sesuai / Tidak Layak  2 

4 Sangat tidak sesuai / Sangat tidak layak 1 

       (Riduwan, 2007) 

b. Pengolahan Skor 

Pengolahan skor dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan-

tahapan yang dikemukakan oleh Riduwan (2007) sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh responsden pada setiap komponen 

yang dianalisis. 

2) Menjumlahkan skor total keseluruhan komponen yang 

dianalisis pada setiap indikator. 

3) Menentukan skor maksimal  

Skor maksimal = skor tertinggi x jumlah penilai x komponen 

yang dianalisis 
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4) Menghitung persentase skor setiap indikator 

                       
                                 

             
       

5) Menghitung rata-rata persentase skor aspek penilaian 

                                     
                                

                
      

6) Melakukan interpretasi persentase penilaian guru 

c. Interpretasi Data 

Kriteria interpretasi persentase skor penilaian guru menggunakan 

tafsiran persentase pada Tabel 3.2. 

4. Pengolahan Jawaban Siswa 

Langkah-langkah untuk mengolah jawaban siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberi Skor 

Memberikan skor setiap kelompok siswa sesuai dengan 

jawaban tugas-tugas pada LKS. Pemberian skor untuk setiap tugas 

pada LKS sesuai dengan pedoman penilaian jawaban siswa yang 

telah dibuat pada Lampiran 1.11 halam 97 dengan skala penilaian 

terrbesar adalah 5 apabila siswa menjawab dengan benar dan 

lengkap. Pemberian skor 4, 3, 2 diberikan kepada siswa yang 

menjawab tugas-tugas pada LKS dengan benar tetapi tidak lengkap 

dan skor 0 apabila siswa memberikan jawaban yang tidak tepat. 

b. Mengolah Skor 

Pengolahan skor digunakan dengan menggunakan cara 

sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan setiap skor semua jawaban tugas-tugas pada 

LKS yang dijawab oleh masing-masing kelompok siswa. 

2) Menentukan skor maksimal (jika siswa menjawab sesuai 

dengan jawaban yang diharapkan). 

3) Menghitung persentase skor dari setiap aspek yang dinilai 
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4) Menentukan rata-rata persentase penilaian jawaban siswa 

terhadap tugas-tugas pada LKS 

                           
                           

                
      

c. Menafsirkan Skor 

Menafsirkan persentasse skor yang diperoleh, maka digunakan 

kriteria interpretasi skor yang tertera pada Tabel 3.2. 


