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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.1 Sedangkan 

metodelogi penelitian adalah ilmu yang akan digunakan dalam melakukan suatu 

penelitian. 2 Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa metode penelitian  adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang 

digunakan dalam mengadakan penelitian. jadi metode merupakan suatu 

acuan,jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.  Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah  metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). 

B. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Metode Penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefktifan produk tersebut supaya dapat berfungsi 

                                                                 
1 Joko Subagyo. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik . (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 

2. 
2 Wiliam Chang. Metodelogi Peneltian Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi. (Jakarta: PT.Gelora 

Aksara Pratama, 2014), h. 18. 
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dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut.3  sehingga  apa yang telah diteliti  dapat menjadi salah  satu  penelitian 

yang bermanfaat. 

Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk 

bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya masih rendah. Padahal banyak 

produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui 

Reserach Dan Development. Pada kesempatan kali ini Peneliti menggunakan 

model penelitian R&D karena peneliti berusaha mengembangkan suatu produk 

yang berupa bahan ajar. Peneliti mengembangkan penelitian ini difokuskan pada 

pengembangan produk bahan ajar yang berupa Lembar Kerja Peserta Didik yang 

di dalam LKPD tersebut memiliki bacaan dan tulisan yang menarik untuk 

dipelajari oleh Peserta didik SD/MI. Dengan adanya pengembangan ini 

diharapkan peserta didik lebih memahami pembelajaran khusunya Mata pelajaran 

PKn, Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. LKPD ini selain 

memiliki tulisan yang menarik juga memiliki hal yang sangat istimewa. Hal 

tersebut adalah menggunakan pendekatan yang sangat tepat untuk menghadapi 

dunia pendidikan di era global ini. Tujuannya agar pendidikan terutama sistem 

mengajar kita tidak monoton  seperti zaman dahulu. Dalam  belajar tentu harus 

ada inovasi yang kreatif agar belajar menjadi lebih menyenangkan  dan berkesan 

                                                                 
3 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

30. 
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sehingga pengetahuan yang didapatkan menjadi pengetahuan yang dapat 

bermanfaat untuk peserta didik.  

C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam buku Sugiyono Langkah- langkah penelitian R&D menurut 

Borg and Gall adalah sebagai berikut: 4 

 

1.  

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Gambar 4 

Langkah-Langkah Penggunaan Metode R&D yang Telah Dimodifikasi, menurut 
Borg and Gall 

1.  Potensi dan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Peserta didik SD/MI sangat 

terbatas dalam hal mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan 

                                                                 
4 Ibid, h. 298. 
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pelajaran PKn. Karena mereka hanya mengandalkan buku cetak saja 

sedangkan dalam buku cetak mereka sangat terbatas dan kurang menarik 

perhatian mereka dalam belajar. Bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik menggunakan pendekatan Saintifik masih sangat sulit dijumpai di 

SD/MI, sedangkan kurikulum 2013 sudah mewajibkan di dalam belajarnya 

anak-anak dituntut menggunakan pendekatan saintifik.  Maka dari itu penulis 

mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik menggunakan pendekatan 

Saintifik untuk menunjang serta membantu peserta didik dalam belajar.  

2. Pengumpulan Data 

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. Namun, dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan angket. Teknik 

wawancara dilakukan pada guru PKn di SD/MI, sedangkan angket untuk 

Peserta didik SD/MI, Kedua teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai pembelajaran PKn terutama materi pemerintahan pusat 

dan globalisasi yang dilaksanakan selama ini. Informasi yang diperoleh 

digunakan sebagai data awal untuk menganalisis kebutuhan pengembangan 

bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik menggunakan pendekatan saintifik. 

Data awal yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis 



49 
 

kuantitatif dilakukan dengan menampilkan beberapa data tanggapan siswa 

dalam bentuk persentase. 

3. Desain Produk 

Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik ini tentu mempertimbangkan 

Silabus mata pelajaran PKn kelas IV SD/MI. Lembar Kerja Peserta Didik 

materi pemerintahan pusat. Lembar Kerja Peserta Didik ini berbentuk buku 

yang di dalamnya terdapat gambar-gambar berwarna yang menarik. Warna 

yang dipilih adalah warna-warna cerah yang soft sehingga tidak terlalu 

mencolok. Materi yang terdapat di dalam LKPD ini sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan yakni pendekatan saintifik. Bagian depan LKPD atau 

biasanya disebut sampul dijilid menggunakan jilidan yang tebal agar LKPD 

ini tidak mudah rusak dan nyaman untuk digunakan oleh peserta didik.  

Bagian selanjutnya adalah bagian isi Lembar Kerja Peserta Didik 

Semua materi dalam bentuk tulisan dicetak langsung pada buku dan 

menggunakan warna hitam. Judul materi maupun istilah dicetak dengan 

menggunakan berbagai warna. Ada tiga jenis font yang digunakan dalam 

tulisan yaitu Arial (Aa Bb Cc Dd …), Comic San MS (Aa Bb Cc Dd …), dan 

Constantia (Aa Bb Cc Dd …). Penggunaan tiga jenis font ini dilakukan untuk 

memberikan variasi pada tulisan. Selain itu, pemilihan jenis font digunakan 
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untuk memudahkan peserta didik membaca materi yang disajikan. Gambar 

penjelas dicetak berwarna.  

4. Validasi Desain 

Validasi bertujuan untuk mengetahui kebenaran isi dan produk yang 

dikembangkan. Dalam hal ini, proses validasi melibatkan tiga validator 

produk.Validasi produk yang dilakukan ditinjau dari segi materi dan dari segi 

media. Validasi produk dilakukan dengan mengisi lembar masukan terhadap 

produk yang dikembangkan. Pada tahap ini, dilakukan validasi oleh ahli 

media dan ahli materi. Berikut dijelaskan kategori tersebut: 

a. Validasi Ahli Media 

Instructional Design Expert (ahli desain pembelajaran) adalah ahli 

desain yang diperuntukan untuk melihat aspek-aspek yang terkait dengan 

rancangan pembelajaran.Validasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan mengukur apakah materi/isi masih sesuai (valid) dengan 

perkembangan kebutuhan dan kondisi yang berjalan saat ini. Kemudian 

production expert (ahli produksi), untuk memberikan review ketika media 

pembelajaran yang dikembangkan teknologi yang tidak familiar bagi tim 

pengembang. Ahli produksi dapat mengetahui secar detail hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek tekniks dari media yang sedang dikembangkan.  
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b. Validasi Ahli Materi 

Subject Matter Expert (ahli materi) adalah orang yang telah 

memperoleh pengetahuan tentang topik pembelajaran yang 

dikembangkan. Dan ahli yang selanjutnya yaitu, Teaching/Training 

Expert (pendidik/guru) yang dapat memberikan bukti ekstra apakah 

materi dalam media yang kita kembangkan sudah sesuai dan dapat 

diimplementasikan. Para pendidik diminta memberikan masukan tentang 

permasalahan yang mungkin dihadapi sebelum diberikan kepada peserta 

didik. 

c. Validasi Ahli Bahasa 

Language Expert (ahli bahasa) adalah ahli yang diperuntukan 

untuk melihat aspek-aspek yang terkait dengan bahasa yang digunakan 

dalam pembuatan produk.Validasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah bahasa yang ada di dalam materi/isi produk sesuai 

dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. 

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk yang divalidasi oleh ahli materi ahli media 

(desain) dan ahli bahasa akan dapat diketahui kekurangan dari LKPD PKn 

materi PKn semester 2 untuk kelas IV SD Negeri 2 Sukarame Bandar 
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Lampung, kekurangan tersebut kemudian diperbaiki lagi untuk menghasilkan 

produk yang lebih baik lagi.  

6. Uji coba Produk 

Uji coba produk, LKPD yang telah dibuat diujicobakan. Pengujian 

dapat dilakukan dengan eksperimen yaitu membandingkan efektivitas dan 

efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru. 5 Uji coba ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi kekurangan desain pembelajran yang akan digunakan pada 

kondisi sebenarnya. Dan juga dimaksudkan untuk mendapatkan komentar 

siswa ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan-

kesalahan yang secara nyata dalam hasil desain pembelajaran. 

7. Revisi Produk 

Pada tahap ini dilakukan revisi kembali berdasarkan hasil uji coba 

produk. Produk LKPD PKn menggunakan pendekatan saintifik yang telah 

diuji cobakan dan direvisi menghasilkan produk LKPD PKn menggunakan 

pendekatan saintifik yang sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Dalam tahap ini tentu memiliki tujuan agar hasil uji coba produk dapat 

terjamin untuk  disebarluaskan.  Dengan adanya revisi produk ini pengembang 

dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi ketika produk sudah dicetak. 

                                                                 
5 Ellianawat i, dkk. Pengembangan Bahan Ajar Fisika Matematika Berbasis Self Regulated 

Learning Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Mandiri. (Jurnal: Universitas Negeri 
Semarang, Indonesia), h. 30. 
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D. Desain Pengembangan 

Potensi Masalah 
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Gambar 5 
Bagan Alur Pengembangan 

1.Bahan Ajar tidak   
    menarik 
2.Peserta didik kurang  
    aktif  
3.Belum ada kreatifivitas   
    peserta didik 

Mengumpulkan informasi 

dengan studi literatur 

1.LKPD PKn 

2.Pendekatan Saintifik 

1.Validasi media 2 dosen 
2. Validasi ahli materi 2  
    Dosen 
3. Validasi guru MI 2   
    guru 

1.Validasi media 2 dosen 
2. Validasi ahli materi 2  
    Dosen 
3. Validasi guru MI 2   
    guru 

1.Validasi media 2 dosen 
2. Validasi ahli materi 2  
    Dosen 
3. Validasi guru MI 2   
    guru 

1.Validasi media 2 dosen 
2. Validasi ahli materi 2  
    Dosen 
3. Validasi guru MI 2   
    guru 



54 
 

E. Desain Produk 

Dalam desain produk ini memuat  materi tentang Pemerintahan  Pusat 

sebagaimana firman Allah  SWT  menjelaskan  tentang pemerintahan  dalam 

surat An-nisa ayat 59 sebagai berikut: 

  مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡألَۡمۡرِٱ وَأُوْلِي لرَّسُولَٱ وَأَطِيعُواْ �ََّٱ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ لَّذِينَٱ يَٰٓأَيُّهَا
  ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَألۡٓخِرِۚٱ لۡيَوۡمِٱ وَ�َِّٱ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِلرَّسُولِٱ وَ�َِّٱفِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى 

  ٥۹ تَأۡوِيالً نُحۡسَ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Ayat ini menjelaskan  bahwa kita sebagai umat manusia selain 

beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya kita harus mentaati  

  ۲٤ مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ �ايَٰتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلۡنَا
Artinya :Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar . Dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat Kami.  

Ayat ini menjelaskan  bahwa pemimpin yang baik dalam 

kepemimpinannya harus memberikan petunjuk yang baik. Berikut gambar dari 

desain produk : 

 
Daftar Isi 
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Gambar 6 

Bagan Desain Produk 
F. Teknik Pengumpulan Data 
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Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan (pengambilan data) untuk 

mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Lembar 

observasi ini untuk mengetahui data awal berdasarkan keterangan (data) yang 

sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 2 

Sukarame Bandar Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Lembar wawancara ini untuk mempertegas data awal yang telah 

diperoleh dari hasil observasi mengenai penggunaan bahan ajar.  

c. Kuesioner (Angket) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 6  

Lembar angket ini untuk memperoleh informasi dari responden dan untuk 

mengumpulkan data tentang ketepatan komponen LKPD, ketepatan materi dan 

kelayakan dari LKPD ini. 

d. Dokumentasi 

                                                                 
6 Sugiyono. Metode Penelitian dan Kombinasi. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.192. 
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Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang telah 

didokumentasikan. Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini, peneliti 

menggunakan dokumentasi berupa foto-foto seperti foto kondisi sekolah, data 

peserta didik, sarana dan prasarana sekolah dan penggunaan bahan ajar pada 

saat siswa melakukan proses pembelajaran. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa 

LKPD dengan pendekatan saintifik. Data yang diperoleh melalui instrumen uji 

coba dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Analisis ini 

dimaksud untuk menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel. 

Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh kelayakan dari media 

pembelajaran yaitu LKPD PKn berbasis saintifik yang sudah di revisi. Hasil yang 

diperoleh digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki LKPD. 

Pengembangan ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan menganalisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data hasil penilaian 

kelayakan adalah dengan perhitungan rata-rata. Sebagaimana data-data yang 

terkumpul dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: data kuantitatif yang berupa 

angka-angka dan data kualitatif yang berbentuk kata. Data kualitatif akan 

dianalisis secara logis dan bermakna, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis 

dengan perhitungan rata-rata. Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk 
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menentukan tingkat kelayakan dari produk pengembangan berupa LKPD PKn 

berbasis saintifik untuk kelas IV SD Negeri 2 Sukarame Bandar Lampung. 

Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk LKPD 

yang dikembangkan. Data mengenai pendapat atau respon pada produk yang 

terkumpul melalui angket dianalisis dengan statistik deskriptif. Instrumen non tes 

berupa angket menggunakan skala Likert. Angket validasi ahli terkait kegrafikan, 

penyajian, kesesuaian isi, kebahasaan. LKPD pendekatan saintifik memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat validasi LKPD dengan 

pendekatan saintifik.  

Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian 

total dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 7 

�̅�𝑥 =
∑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛

 
Dengan : 

 

Keterangan : �̅�𝑥 = rata – rata akhir 

      𝑥𝑥𝑥𝑥= nilai uji operasional angket tiap peserta didik 

      𝑛𝑛 = banyaknya peserta didik yang mengisi angket 

                                                                 
7  Lucky Chandra F, “Pengembangan Lembar Kerja  Siswa (LKS) Fisika Materi Tekanan 

Mencakup Ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotor Sesuai Kurikulum 2013 untuk Siswa SMP/MTs”, 
(Malang: Universitas Negeri Malang, 2014), h. 6. 

 𝑥𝑥� =
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥𝑣𝑣𝑗𝑗𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠  
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Hasil dari skor penilaian dari masing-masing validator ahli materi, ahli 

media dan ahli bahasa tersebut kemudian dicari rata-ratanya untuk 

menentukan kevalidan dan kelayakan LKPD berbasis saintifik mata pelajaran 

PKn. Berikut kriteria kelayakan analisis rata-rata ditampilkan pada tabel 1 

sebagai berikut : 8 

Tabel 1 
Kriteria Validasi 

 
Skor Kualitas Kriteria Kelayakan Keterangan 

𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟐𝟐 < 𝒙𝒙� ≤ 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎𝟎 Valid  
 

Tidak Revisi 

𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓 < 𝒙𝒙� ≤ 𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟓𝟓 Cukup Valid 
 

Revisi sebagian 
 

𝟓𝟓,𝟕𝟕𝟐𝟐 < 𝒙𝒙� ≤ 𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟎𝟎 
 

Kurang Valid Revisi sebagian & pengkajian 
ulang materi 

 
𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎𝟎 < 𝒙𝒙� ≤ 𝟓𝟓,𝟕𝟕𝟓𝟓 Tidak Valid Revisi Total 

 
Angket respon peserta didik terhadap penggunaan produk memiliki 4 

pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi 

pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2 
Skor Penilaian Validasi Ahli 

Skor Pilihan Jawaban Kelayakan 
4 Sangat baik/ sangat menarik 
3 Baik/ menarik 
2 Kurang baik/ kurang menarik 
1 Sangat tidak baik/ Sangat Tidak 

Menarik 
                                                                 

8 Ibid, h. 6. 
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