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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian mencakup desain penelitian yang digunakan, prosedur 

penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan (research 

and development). Desain penelitian dan pengembangan merupakan suatu desain 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008). Penelitian dan Pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Produk dalam konteks ini tidak selalu 

berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), 

tetapi bisa juga perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, 

pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model 

pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll. Karakteristik 

Research & Development adalah penelitian ini berbentuk “siklus”, yang diawali dengan 

adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk 

tertentu. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian 

R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan (Sativa, 2011). 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan pendidikan 

(educational research and development) dengan model 4D yaitu define (tahap 

pendefinisian), design (tahap perancangan), develop (tahap pengembangan), dan 

disseminate (tahap penyebaran). Model 4D dikemukakan oleh Thiagarajan, dkk. (1974).  

B. Prosedur Penelitian 

Pada penulisan bahan ajar, peneliti melakukan dua tahap dari empat tahap dalam 

4 STMD, yaitu seleksi dan strukturisasi.  Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan 
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kemudian menjadi gabungan dari tahapan penelitian 4D dan tahapan penulisan bahan 

ajar. Tahapan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian dilakukan untuk memunculkan masalah untuk penelitian. Tahap 

pendefinisian dilakukan dengan metode dekskriptif. Pelaksanaan tahap ini terdiri 

dari: 

a. Analisis Ujung-Depan (front-end analysis) 

 Pelaksanaan tahap ini dilakukan dengan untuk mempelajari kebutuhan bahan ajar 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan analisis mata 

pelajaran IPA pada Kurikulum 2013 dan observasi lapangan.  

b. Studi Literatur Model Webbed 

 Studi literatur ini dilakukan untuk mempelajari desain model webbed.  

c. Analisis KI/KD 

Analisis ini dilakukan untuk mempelajari kompetensi-kompetensi IPA pada 

Kurikulum 2013 

d. Analisis Sumber Bahan Ajar 

Analisis ini bertujuan untuk menetukan sumber-sumber referensi yang akan 

digunakan. 

e. Pemilihan Konsep 

Analisis ini bertujuan untuk menentukan konsep-konsep apa saja yang dituliskan 

dalam buku 

f. Analisis Aspek Nilai 

 Analisis ini bertujuan menetukan aspek nilai apa saja yang dapat dimasukkan 

dalam penulisan buku. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pelaksanaan tahap ini bertujuan mendesain prototipe bahan ajar, yaitu buku nonteks 

IPA Terpadu dengan tema kesehatan. Tahap ini terdiri dari: 

a. Perencanaan Desain Buku 

b. Strukturisasi Bahan-bahan yang akan Dikembangkan 

Strukturisasi ini terdiri dari pembuatan peta konsep dan struktur makro. 
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c. Penentuan Intrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang digunakan mengacu pada instrumen penilaian buku 

nonteks pelajaran dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Balitbang 

Kemendiknas. Instrumen tersebut terdiri dari lembar penilaian komponen materi, 

lembar penilaian komponen penyajian, lembar penilaian komponen bahasa, dan 

lembar penilaian komponen grafika. Lembar penilaian adalah berisi daftar 

pertanyaan yang akan diisi dengan skor sesuai kriteria yang ditentukan. Instrumen 

lainnya adalah angket siswa dan pedoman wawancara guru. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Pelaksanaan tahap pengembangan dilakukan dengan uji penilaian ahli, uji penilaian 

respon siswa, dan wawancara mengenai respon guru terhadap buku nonteks pelajaran 

yang dikembangkan. Uji penilaian dilakukan oleh lima orang ahli (dosen) di bidang 

IPA dan kesehatan masyarakat dari lima perguruan tinggi di Indonesia. Uji penilaian 

yang dilakukan melalui pengisian lembar penilaian untuk setiap komponen yang 

terdiri dari lembar penilaian komponen materi, lembar penilaian komponen 

penyajian, lembar penilaian komponen bahasa, dan lembar penilaian komponen 

grafika.Uji penilaian respon siswa dilakukan melalui pengisian angket. Adapun uji 

respon guru dilakukan melalui  wawancara terhadap lima orang guru IPA yang 

mengajar di SMP di Kota Bandung. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap penyebaran dari penelitian ini dilakukan denagn cara publikasi dalam seminar 

ilmiah.  

 Untuk memperjelas prosedur penelitian yang dilakukan, maka dikembangkan 

alur penelitian seperti pada Gambar 3.1. 
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C. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah buku-buku yang digunakan sebagai referensi utama 

dalam mengembangkan bahan ajar buku nonteks pelajaran IPA Terpadu menggunakan 

model webbed dengan tema kesehatan, terdiri dari: 

1. Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia (Kemal Adyana Kurniadi,   2011)  

2. Gizi dan Kesehatan Masyarakat (Dept. Gizi dan Kesehatan Masyarakat UI, 2007) 

3. Fisika Kedokteran, Teknologi Tubuh Manusia (Lamyarni I Sardi, 2009) 

4. Prinsip-prinsip Sains dalam Keperawatan (Joyce James, dkk, 2008) 

5. Dasar-dasar Biokimia (Anna Poedjiadi dan Titin Supriyanti, 2007) 

D. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah lima orang ahli (dosen) di bidang IPA 

dan kesehatan masyarakat dari lima perguruan tinggi di Indonesia, 30 orang siswa kelas 

VIII SMP di Bandung, dan lima orang guru IPA SMP di Bandung. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian 

komponen materi, lembar penilaian komponen penyajian, lembar penilaian komponen 

bahasa, lembar penilaian komponen grafika, angket, dan pedoman wawancara. 

Instrumen lembar penilaian ahli mengacu pada pedoman penilaian buku nonteks 

pelajaran yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). 

Instrumen angket siswa menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengacu pada 

Sitepu (2012) mengenai aspek-aspek yang harus dinilai dari buku pelajaran siswa, yaitu 

aspek materi, aspek penyajian, aspek bahasa, dan aspek grafika. Adapun instrumen 

pedoman wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada 

Darmojo (1992) mengenai syarat bahan ajar yang baik yaitu memenuhi syarat didaktik, 

syarat konstruksi, dan syarat teknik. Rincian intrumen dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Instrumen Penelitian 

No. Instrumen Deskripsi Instrumen Target Data 
Sumber 

Data 

1 Lembar 

Penilaian 

Ahli pada 

Komponen 

Materi 

Lembar berisi 

pernyataan-pernyataan 

dalam hal materi yang 

akan dinilai dalam 

bentuk kualitatif dan 

skor kuantitatif.  

Mengukur tingkat 

kelayakan pada 

komponen materi 

dari buku yang 

dikembangkan 

Hasil 

jawaban dan 

skor yang 

dibuat dalam 

bentuk 

persentase 

Ahli 

(Dosen) 

2 Lembar 

Penilaian 

Ahli pada 

Komponen 

Penyajian 

Lembar berisi 

pernyataan-pernyataan 

dalam hal penyajian 

yang akan dinilai 

dalam bentuk kualitatif 

dan skor kuantitatif.  

Mengukur tingkat 

kelayakan pada 

komponen 

penyajian dari 

buku yang 

dikembangkan 

Hasil 

jawaban dan 

skor yang 

dibuat dalam 

bentuk 

persentase 

Ahli 

(Dosen) 

3 Lembar 

Penilaian 

Ahli pada 

Komponen 

Bahasa 

Lembar penilaian 

berisi pernyataan-

pernyataan dalam hal 

bahasa yang akan 

dinilai dalam bentuk 

kualitatif dan skor 

kuantitatif.  

Mengukur 

tingkat 

kelayakan pada 

komponen 

bahasa dari buku 

yang 

dikembangkan 

Hasil 

jawaban dan 

skor yang 

dibuat dalam 

bentuk 

persentase 

Ahli 

(Dosen) 

4 Lembar 

Penilaian 

Ahli pada 

Komponen 

Grafika 

Lembar penilaian 

berisi pernyataan-

pernyataan dalam hal 

grafika yang akan 

dinilai dalam bentuk 

kualitatif dan skor 

kuantitatif.  

Mengukur 

tingkat 

kelayakan pada 

komponen 

grafika dari buku 

yang 

dikembangkan 

Hasil 

jawaban dan 

skor yang 

dibuat dalam 

bentuk 

persentase 

Ahli 

(Dosen) 

5 Angket 

Respon 

Siswa 

Angket berisi 13 

pernyataan yang 

dikembangkan dengan 

skala Likert 

Mengukur 

respon  siswa 

terhadap buku 

nonteks yang 

dikembangkan 

Hasil 

penilaian 

yang dibuat 

dalam bentuk 

persentase 

Siswa 

6 Pedoman 

Wawancara 

Guru 

Pedoman wawancara 

berisi pertanyaan-

pertanyaan terbuka 

mengenai buku 

nonteks pelajaran yang 

dikembangkan. 

Mengetahui 

tanggapan guru 

IPA terhadap 

buku nonteks 

pelajaran yang 

dikembangkan 

Hasil 

jawaban 

berupa 

penjelasan 

deskriptif 

Guru 
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F. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Pengembangan buku nonteks pelajaran dilakukan pada bulan Februari sampai 

dengan Juni 2016. 

b. Penilaian buku nonteks pelajaran dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 

2016. 

G. Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung sub total skor pada setiap komponen penilaian (materi, penyajian, 

bahasa, dan grafika) dengan rumus: 

Sub Total Skor =∑ (Skor x Bobot) 

b. Menghitung total skor akhir dengan rumus:  

Total Skor Akhir = Sub Total Skor (Ax0,4 + Bx0,3 + Cx0,2 +Dx0,1) 

c. Menghitung persentase kelayakan dengan rumus: 

Persentase Kelayakan = Total Skor Akhir yang Diperoleh x 100% 

  100 

(Keterangan: Pembagi 100 diperoleh dari total skor maksimum) 

d. Penentuan kriteria kelayakan buku nonteks yang dikembangkan dengan cara 

mencocokkan persentase kelayakan dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun 

kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria Kelayakan Buku Berdasarkan Persentase Kelayakan 

Persentase Kelayakan (%) Definisi 

Persentase ≥ 85 Layak dengan predikat sangat baik 

55 ≤ persentase ˂ 85 Layak dengan predikat baik 

Persentase ˂ 55 Tidak layak 

       (Sumber: Puskurbuk, 2014) 
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e. Pengolahan angket tanggapan siswa 

Butir-butir angket tanggapan siswa yang dikembangkan oleh peneliti adalah 

berbentuk skala Likert. Jawaban siswa terhadap pernyataan tersebut dikategorikan 

dengan skala sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju 

(STS). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan skor angket yaitu: 

1) Menghitung jumlah jawaban “SS” dan “S” atau “E” atau “TS” dan “STS” yang 

siswa isi pada format angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran. 

2) Bobot untuk pernyataan kategori SS = 4; S = 3; TS = 2; dan STS = 1. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan rumus persentase respon yaitu:   
 

 
          

Keterangan: P : Persentase jawaban siswa 

  F : Jumlah jawaban siswa 

  N    : Jumlah siswa 

 

3) Penentuan kriteria kelayakan buku nonteks yang dikembangkan dengan cara 

mencocokan persentase kelayakan dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Respon Siswa 

 Persentase Respon (%) Definisi 

Persentase ≥ 81,5 Sangat Baik 

62,5 ≤ persentase ˂ 81,5 Baik 

Persentase ˂ 62,5 Tidak Layak  


