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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Langkah Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Pengembangan LKS 

praktikum Praktikum Berdasarkan Model Inkuiri Terbimbing pada Penentuan 

Kadar Asam Sitrat dalam Minuman Berenergi adalah metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2012, 

hlm. 164). Penelitian mengikuti langkah-langkah yang diajukan oleh Brog dan 

Gall (Sukmadinata, 2012, hlm. 169-170) untuk mengembangkan suatu produk 

sebagai berikut:  

1. Penelitian dan pengumpulan data 

2. Perencanaan 

3. Pengembangan draft awal 

4. Uji coba lapangan awal 

5. Revisi hasil uji coba 

6. Uji coba lapangan 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan 

8. Uji pelaksanaan lapangan 

9. Penyempurnaan dan produk akhir 

10. Desiminasi dan implementasi 

Selanjutnya, Sukmadinata memodifikasi sepuluh langkah penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan Borg dan Gall menjadi tiga langkah sebagai 

berikut: 

1. Studi pendahuluan, (langkah satu sampai tiga Borg dan Gall). 

2. Pengembangan model, (langkah empat dan lima Borg dan Gall). 

3. Uji Model, (langkah enam sampai sepuluh Borg dan Gall). 

Penelitian dan pengembangan LKS berbasis inkuiri terbimbing ini hanya 

sampai tahap pengembangan model (revisi hasil uji coba, tahap kelima). Uji coba 
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yang dilakukan merupakan uji coba terbatas. Alur penelitian terdapat pada 

Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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dengan menganalisis kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator serta materi pembelajaran, menyusun peta kebutuhan lembar 

kegiatan siswa, menentukan judul lembar kegiatan siswa, selanjutnya baru 

menyusun lembar kegiatan siswa serta menentukan alat penilaiannya. 

Peneliti melakukan kajian standar isi dan standar proses pembelajaran 

pada kompetensi inti 3 dan 4 kelas XI semester 2 dengan KD 3.11 yakni 

“Menentukan konsentrasi atau kadar asam/ bassa berdasarkan data hasil 

titrasi asam basa” serta KD 4.11 “Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam-basa”. 

Peneliti juga mengkaji prosedur dan LKS praktikum dalam jurnal, buku 

teks, dan BSE. Analisis terhadap LKS praktikum meliputi alat dan bahan 

yang digunakan, serta jenis LKS tersebut.  

b. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan dan kendala 

yang dialami dalam melakukan praktikum titrasi asam basa khususnya 

topik penentuan kadar asam sitrat dalam minuman serta pengembangan 

LKS praktikum inkuiri terbimbing yang mungkin pernah dikembangkan 

oleh guru.  

c. Dilakukan optimasi penggunaan bahan untuk menyusun prosedur 

praktikum penentuan kadar asam sitrat dalam berbagai minuman, serta 

validasi prosedur praktikum penentuan kadar asam sitrat pada minuman 

berenergi secara titrasi asam basa pada penyusunan produk awal. Selain 

itu, dilakukan pula penyusunan LKS praktikum berdasarkan model inkuiri 

terbimbing, dan penyusunan instrumen penilaian. 

 

2. Pengembangan model 

Pengembangan model pada penelitian ini hanya dilakukan sampai skala 

uji terbatas. Uji terbatas meliputi uji keterlaksanaan, penilaian oleh guru dan 

dosen, serta respon siswa. Ketiganya akan lebih dijelaskan dalam instrumen 

penelitian.  

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 
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Pada tahap studi kepustakaan, sumber data diperoleh dari LKS praktikum 

titrasi asam basa yang terdapat dalam beberapa sumber bahan ajar. Tahap 

survey lapangan peneliti melakukan wawancara terhadap guru kimia di 10 

SMA di Kota Bandung. Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui 

keterlaksanaan praktikum titrasi asam basa dan ketersediaan LKS praktikum 

berdasarkan model inkuiri terbimbing. Pada tahap uji coba terbatas, penelitian 

keterlaksanaan LKS praktikum yang dikembangkan dilakukan pada 20 siswa 

kelas XI SMA di kota Bandung. Sementara itu, pada tahap uji coba terbatas 

penilaian guru dan dosen, yang menjadi sumber data adalah 7 orang guru kimia 

SMA dan 3 dosen jurusan pendidikan kimia FPMIPA UPI. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Lembar analisis karakteristik LKS praktikum pada topik titrasi asam 

basa pada saat ini 

Lembar analisis karakteristik LKS praktikum ini disusun berdasarkan 

enam komponen yang terdapat dalam model inkuiri terbimbing yaitu orientasi 

(fenomena), merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan (Sanjaya, 2012, hlm. 201). 

Lembar penilaian karakteristik LKS praktikum dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah karakteristik LKS praktikum pada saat ini memiliki kesesuaian dengan 

LKS praktikum berdasarkan model inkuiri terbimbing. Lembar analisis 

karakteristik LKS praktikum terlampir pada lampiran 1.1 (hlm. 78). 

 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah alat pengumpul data untuk mengetahui 

kondisi lapangan mengenai keterlaksanaan praktikum pada pokok bahasan 

titrasi asam basa beserta jenis LKS-nya. Pedoman wawancara terlampir pada 

lampiran 1.2, hlm. 79-80). 

 

3. Lembar obsevasi 
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Lembar observasi berisi mengenai keterlaksanaan tahap-tahap inkuiri 

pada praktikum dengan menggunakan LKS inkuiri terbimbing yang 

dikembangkan. Lembar observasi terlampir pada lampiran 1.6 (hlm. 118-119). 

4. Lembar pedoman penilaian jawaban siswa terhadap tugas-tugas LKS 

Lembar penilaian ini digunakan untuk menilai jawaban siswa 

berdasarkan tugas-tugas yang tersedia pada LKS yang dikembangkan. Adapun 

tugas-tugas yang dimaksud yaitu jawaban siswa dalam membuat jawaban pada 

rumusan masalah, rumusan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, 

dan membuat kesimpulan. Skor yang diberikan bergantung dari jawaban siswa 

dengan mengacu pada pedoman penilaian. Lempar pedoman penilaian jawaban  

siswa terlampir pada lampiran 1.7 (hlm. 120-126). 

 

5. Lembar penilaian guru dan dosen 

Lembar penilaian guru dimaksudkan untuk mengetahui apakah LKS 

inkuiri terbimbing yang dikembangkan telah sesuai dengan konsep titrasi asam 

basa, kesesuaiannya dengan Standar Isi, efektivitas penggunaan kalimat, dan 

desain LKS. Lembar penilaian guru dan dosen terhadap kesesuaian LKS 

dengan konsep terlampir pada lampiran 1.8, (hlm. 127-130) dan lembar 

penilaian guru dan dosen terhadap kesesuaian LKS dengan tata bahasa 

terlampir pada lampiran 1.9 (hlm. 131-137). 

 

6. Angket respon siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui kepuasan siswa dan 

kemudahan siswa dalam melakukan percobaan serta menemukan konsep titrasi 

asam basa setelah menggunakan LKS inkuiri terbimbing yang dikembangkan. 

Lembar angket respon siswa terlampir pada lampiran 1.10 (hlm. 138-139). 

 

D. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data ketujuh instrumen (pedoman wawancara, lembar 

penilaian karaktersitik LKS pada saat ini, lembar observasi, lembar pedoman 

penilaian jawaban siswa, lembar penilaian guru dan dosen, angket respon siswa, 

serta lembar kelayakan LKS) adalah sebagai berikut: 
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1. Pengolahan Data Lembar Observasi 

Analisis terhadap data keterlaksanaan tahapan inkuiri dapat dilakukan 

dengan tahapan-tahapan berikut ini: 

 

a. Memberikan Skor 

Pemberian skor untuk lembar observasi yaitu 

2 = siswa melakukan tahap-tahap inkuiri dengan benar 

1 = peserta didik melakukan tahap-tahap inkuiri 

0 = peserta didik tidak melakukan tahap-tahap inkuiri 

b. Pengolahan Skor 

1) Skor maksimal 

Skor maksimal = jumlah responden x bobot maksimal 

2) Menjumlahkan skor semua responden 

3) Menentukan persentase keterlaksanaan setiap aspek penilaian dalam 

tahapan inkuiri pada seluruh responden 

Persentase skor =  x 100% 

4) Menghitung rata-rata persentase keterlaksanaan LKS praktikum 

berbasis inkuiri untuk seluruh responden. 

Rata-rata persentase keterlaksanaan =  x 100% 

c. Penafsiran skor 

Penafsiran skor bertujuan untuk mengetahui kriteria persentase skor 

keterlaksanaan LKS praktikum. Tabel interpretasi persentase skor 

menurut Riduwan (2014, hlm. 41) tersaji dalam tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Interpretasi persentase skor 

Rentang skor (%) Kategori 

0 Sangat kurang 

21-40 Kurang 
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41-60 Cukup  

61-80 Baik 

81-100 Sangat baik 

2. Lembar pedoman penilaian jawaban siswa terhadap tugas-tugas LKS 

Tahapan pengolahan data dari jawaban siswa terhadap tugas-tugas 

dalam LKS adalah sebagai berikut: 

 

a. Memberikan Skor 

Pemberian skor untuk setiap tugas-tugas yang terdapat dalam LKS 

seperti rumusan masalah, rumusan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 

hipotesis dan kesimpulan. 

 

b. Mengolah Skor 

Pengolahan skor dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang 

dikemukakan oleh Riduwan (2014, hlm.) sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap tugas dalam LKS. 

2) Menentukan skor maksimal 

a) Skor maksimal pada komponen rumusan masalah, rumusan hipotesis, 

memilih alat dan bahan, membuktikan hipotesis, dan membuat 

kesimpulan. 

skor maksimal = bobot maksimal × jumlah responden 

b) Skor maksimal untuk komponen membuat prosedur percobaan 

skor maksimal = bobot maksimal × jumlah responden 

 c) Skor maksimal untuk komponen menganalisis data 

skor maksimal = bobot maksimal × jumlah responden 

3) Menghitung persentase keterlaksanaan seluruh responden pada setiap 

tugas dalam LKS 

Persentase setiap tugas =  x 100% 

4) Menghitung rata-rata persentase tugas dalam LKS 

Rata-rata persentase tugas =  x 100% 

5) Melakukan interpretasi persentase jawaban siswa. 
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Untuk menyatakan jawaban siswa terhadap tugas-tugas dalam LKS 

praktikum berbasis inkuiri yang dikembangkan, maka digunakan kriteria 

interpretasi persentase skor seperti yang terlihat pada tabel 3.1. 

 

3. Pengolahan Data dari Lembar Penilaian oleh guru dan dosen 

Tahapan pengolahan data yang diperoleh dari pengisian lembar 

penilaian oleh guru adalah sebagai berikut: 

 

a. Memberikan Skor 

Pemberian skor pada jawaban setiap item dilakukan dengan 

menggunakan skala likert. Adapun penilaian berdasarkan skala likert terdapat 

pada tabel 5 berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Skor Penilaian Guru Berdasarkan Skala Likert 

No. Jawaban Item Instrumen Lembar Penilaian Skor 

1. Sangat jelas / sangat sesuai 4 

2. Jelas/sesuai 3 

3. Tidak jelas/tidak sesuai 2 

4. Sangat tidak jelas/sangat tidak sesuai 1 

(Riduwan, 2014, hlm. 41) 

b. Mengolah Skor 

Pengolahan skor lembar penilaian oleh guru pada setiap komponen 

yang terdapat dalam LKS dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang 

dikemukakan oleh Riduwan (2014) sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap komponen yang 

dianalisis 

2) Menentukan skor maksimal setiap komponen 

Skor Maksimal = skor tertinggi × jumlah responden 

3) Menghitung persentase skor tiap komponen 

Persentase setiap komponen =  x 100% 

4) Menghitung rata-rata persentase skor aspek penilaian 

Untuk penilaian kesesuaian komponen LKS dengan konsep: 
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Rata-rata persentase aspek penilaian =  x 

100% 

Untuk penilaian kesesuaian komponen LKS dengan tata bahasa: 

Rata-rata persentase aspek penilaian =  x 

100% 

 

 

5) Melakukan interpretasi persentase skor penilaian oleh guru 

Untuk menyatakan penilaian guru dan dosen terhadap LKS praktikum 

inkuri terbimbing yang dikembangkan, maka digunakan kriteria interpretasi 

persentase skor seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

4. Pengolahan Data dari Angket Respon Siswa 

Tahapan pengolahan data dari pengisan angket respon siswa adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Memberikan Skor 

Pemberian skor pada jawaban setiap item dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert. Pernyataan yang digunakan dalam skala Likert 

yang digunakan untuk mengetahui respon siswa adalah pernyataan positif. 

Adapun penilaian berdasarkan skala Likert menurut Riduwan (2014, hlm. 

41) dapat dilihat pada tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 Kategori Skor Angket Respon Siswa Berdasarkan Skala Likert 

 

Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju Tidak Setuju 

Sangat 

Tidak Setuju 

Positif 4 3 2 1 

 

b. Mengolah Skor 
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Pengolahan skor angket respon siswa dilakukan dengan mengikuti 

tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Riduwan (2014, hlm.) sebagai 

berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap item pernyataan yang 

terdapat dalam angket respon siswa 

2) Menentukan skor maksimal setiap respon siswa terhadap LKS. 

Skor maksimal = skor tertinggi respon siswa x jumlah responden 

 

3) Menghitung persentase skor setiap item penyataan. 

Persentase setiap item pernyataan =  x 100% 

4) Menghitung rata-rata persentase respon siswa terhadap LKS 

Rata-rata persentase respon siswa =  x 100% 

5) Melakukan interpretasi persentase respon siswa 

Untuk menyatakan respon siswa terhdap LKS praktikum inkuiri-

terbimbing yang dikembangkan, maka digunakan kriteria interpretase 

seperti terlihat pada tabel 3.1. 

 


