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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Susanto mendefinisikan penelitian lapangan sebagai penelitian yang  

melakukan pengumpulan datanya di lapangan untuk mengadakan pengamatan 

terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
46

 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau biasanya disebut 

juga dengan RnD (Research and Development) versi Borg and Gall. Menurut 

Borg and Gall, penelitian RnD adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian.
47

 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian pengembangan model Borg and Gall memiliki sepuluh 

langkah penelitian. Pada penelitian ini, tahapan pengembangan Borg and Gall 

dibatasi sampai enam langkah penelitian saja dikarenakan sudah cukup 

tercapainya tujuan penelitian. Di samping itu, karena penelitian akan 

dilakukan pada 20 Mei 2022 siswa akan memasuki ujian semester genap dan 

                                                           
46

 Irkhamiyati. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES „AISYIYAH YOGYAKARTA 

dalam Membangun Perpustakaan Digital” dalam Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 

Vol. 13 No.1, 2017, h.37-46  
47

 Borg and Gall. Educational Research. (New York: DAVID MeKAY COMPANY, 1983). 
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mengadakan acara perpisahan kelas dua belas setelahnya. Sehingga peneliti 

mencukupkan penelitian sampai tahap keenam saja. Desain penelitian dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Langkah penelitian pengembangan Borg and Gall 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data pada penelitian ini berupa data validitas ahli (ahli materi dan 

ahli media) dan data respon siswa yang didapat dengan menyebarkan 

angket.  Teknik pengambilan data menggunakan random sampling yang 

bertempat di MAN 1 Hulu Sungai Tengah. Pada penelitian terdapat dua 

jenis data antara lain data kualitatif dan data kuantitatif. 

a. Data Kualitatif 

Pengertian data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini ialah hasil 
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wawancara sebelum  uji coba dan komentar dari responden terhadap 

produk pengembangan setelah diuji cobakan. 

b. Data Kuantitatif 

Pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka 

atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini 

berupa hasil validitas ahli dan hasil kuesioner yang diisi oleh 

responden yaitu 30 siswa kelas XII IPA di MAN 1 Hulu Sungai 

Tengah. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

a. Sumber Data Kualitatif 

Sumber data kualitatif berasal dari guru (hasil wawancara) dan 

komentar siswa (angket respon). 

b. Sumber Data Kuantitatif 

Sumber data kuantitatif berasal dari validator ahli (hasil validitas 

ahli materi dan ahli media) dan siswa (hasil respon siswa) . 

 

D. Langkah-Langkah Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall 

yang dibatasi pada langkah ke-enam saja, yaitu: 
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1. Research and Information Collecting (penelitian dan pengumpulan data) 

Pada langkah ini, peneliti melakukan studi literatur pada penelitian-

penelitian terdahulu. Kemudian dilakukan juga studi lapangan dengan cara 

wawancara dengan guru fisika di sekolah MAN 1 Hulu Sungai Tengah. 

Setelah menemukan data yang diperlukan, semua data dikumpulkan 

sebagai acuan latar belakang masalah. 

Berdasarkan hasil studi literatur, secara umum masalah utama dalam 

pembelajaran fisika di kelas adalah siswa kesulitan mempelajari fisika 

karena pembelajaran sering kali terpusat kepada guru, sekolah jarang 

menerapkan model inquiry learning karena kurangnya fasilitas 

laboratorium fisika, sehingga pengalaman eksperimen fisika bagi siswa 

masih sangat terbatas. 

Wawancara yang dilakukan dengan guru fisika di MAN 1 HST (Hulu 

Sungai Tengah) yaitu Ibu Tutik Sujiyati, S.Si juga memiliki jawaban 

masalah yang hampir mirip seperti penelitian di atas. Seperti keterbatasan 

alat praktikum, media yang digunakan berupa buku paket, ppt, dan 

internet saja. Guru fisika juga menyatakan bahwa beliau menyadari 

kekurangan menggunakan buku paket yaitu terbatasnya penjelasan guru 

terhadap materi fisika. Karena pembelajaran yang kurang inovatif siswa 

menjadi kesulitan belajar fisika. Pernah sesekali guru fisika memberikan 

pengalaman belajar fisika menggunakan virtual lab, respon siswa sangat 

antusias.  
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Dalam hal ini peneliti akan mengembangkan media ajar yang lebih 

inovatif berupa pengembangan e-modul interaktif berbasis inquiry 

learning berbantuan virtual lab pada materi listrik statis yang belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran kelas dan akan peneliti uji cobakan 

kepada siswa. 

2. Planning (perencanaan) 

Selain mengetahui permasalahannya, peneliti merencanakan rumusan 

masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sebelum 

mengembangkan produk, peneliti membuat instrumen penelitian. 

Instrumen ini dianalisis validitas dan reliabilitasnya oleh dua dosen yaitu 

Ibu Trining Puji Astutik, S.Si., S.Pd., M.Pd dan Bapak Eko Wahyu N.S, 

M.Pd. 

Data pada penelitian ini didapat melalui empat instrumen penelitian, 

yakni: Pedoman Wawancara (Instrumen I); Lembar Validasi Ahli Materi 

(Instrumen II); Lembar Validasi Ahli Media (Instrumen III); dan Angket 

Respon Siswa (Instrumen IV). Keempat instrumen tersebut akan 

digunakan apabila sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut rumus 

validitas dan reliabilitas yang digunakan peneliti. 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa valid 

atau sahih suatu instrumen. Suatu instrumen yang dikatakan valid 
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apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
48

 Pengujian 

validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Aiken‟s. 

Pengukuran yang digunakan ialah skala likert dengan SS (Sangat 

Setuju) = 4, ST (Setuju) = 3, TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat 

Tidak Setuju) = 1. Rumus pengujian validitas Aiken‟s, sebagai 

berikut:
49

 

  ∑ [      ]⁄  

Keterangan: 

  : Validitas 

   :      

   : Jumlah validator 

   : Angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini = 1) 

   : Angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini = 4) 

   : Angka yang diberikan oleh penilai 

 

Tingkat validitas dari suatu instrumen dapat diketahui melalui 

kriteria sebagai berikut. 

 

 

                                                           
48

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013),h.211 
49

 L. R. Aiken. “Three Coefficients for Analyzing The Reliability, and Validity of Rating” 

dalam Educational and Psychological Measurement No. 45., 1985, h. 131-142 



38 
 

 

Tabel 3.1 Kriteria Validitas Aiken‟s
50

 

Interval Rerata Skor Kriteria 

  0,80  Tinggi 

0,60     0,80 Cukup Tinggi 

0,40     0,60 Cukup 

0   0,40 Buruk 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas pada dasarnya menunjukkan tingkat 

ketetapan/keajegan suatu instrumen sebagai alat pengumpul data.
51

 

Apabila suatu instrumen telah reliabel, maka berapa kali pun 

melakukan pengambilan data, hasilnya akan tetap sama.
52

 Pengukuran 

yang digunakan ialah skala likert dengan SS (Sangat Setuju) = 4, ST 

(Setuju) = 3, TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat Tidak Setuju) = 1. 

Rumus pengujian reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha, 

sebagai berikut:
53

 

   [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

   : reliabilitas instrumen 

                                                           
50

 Ridwan Febriandi, dkk. 2019. “Validitas LKS Matematika Dengan Pendekatan Saintifik 

Berbasis Outdoor Pada Materi Bangun Datar”, dalam JP3D, Vol.2 No.2, h:148-158 
51

 H.Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2003) 
52

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

h.210 
53
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   : banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  : jumlah variansi butir 

  
  : variansi total 

Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas Cronbach Alpha
54

 

Besarnya nilai r Kriteria Reliabilitas 

0,800 – 1,000 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat rendah 

 

Analisis validitas instrumen menggunakan rumus Aiken‟s, 

sedangkan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Cronbach 

Alpha dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

No. Instrumen Banyak 

Butir 

Validitas Reliabilitas 

Aiken’s Kriteria Cronbach 

Alpha 

Kriteria 

1 Pedoman 

Wawancara 
12 0,88 Tinggi 0,79 Cukup 

2 Lembar 

Validasi 

Ahli Materi 

25 0,92 Tinggi 0,95 Tinggi 

3 Lembar 

Validasi 

Ahli Media 

26 0,99 Tinggi 0,52 
Agak 

Rendah 

4 Angket 

Respon  

Siswa 

23 0,99 Tinggi 0,00 
Sangat 

Rendah 

                                                           
54

 Ibid.,h..319 
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Gambar 3.2 Tingkat validitas dan reliabilitas pada tiap-tiap instrumen 

 

Hasil validitas Instrumen 1, Instrumen 2, Instrumen 3,  dan Instrumen 4 

yang memiliki nilai Aiken‟s > 0,8. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap 

instrumen sudah valid. Pada analisis reliabilitas Instrumen 1 nilai Alpha 

0,79 artinya cukup reliabel selama berada pada kisaran 0,6 – 0,8. 

Instrumen 2 nilai Alpha 0,95 artinya reliabilitas tinggi selama berada pada 

kisaran 0,8 – 1,0. Instrumen 3 nilai Alpha 0,52 artinya reliabilitas agak 

rendah selama berada pada kisaran 0,4 – 0,6. Instrumen 4 nilai Alpha 0,00 

artinya reliabilitas sangat rendah selama berada pada kisaran 0,0 – 0,2.  

Instrumen 1 dan Instrumen 2 telah terbukti valid dan reliabel. 

Sedangkan Instrumen 3 dan Instrumen 4 terbukti valid, tapi kurang reliabel. 

Pada lampiran 1.3 dan lampiran 1.4 dapat dilihat bahwa validator lebih 

dominan memilih skala likert tertinggi yakni 4 yang bermakna SS (Sangat 

Setuju). Justru karena minimnya varians pada penilaian validator 

instrumen, hal ini menghasilkan instrumen menjadi kurang reliabel. 

Namun, Sugiyono menyatakan data yang valid sudah pasti reliabel dan 
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objektif.
55

 Karena instrumen telah dinyatakan valid artinya sudah dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur, maka instrumen tetap dapat 

digunakan untuk pengambilan data penelitian.56  

3. Develop Preliminary from of Product (pengembangan draft produk) 

Tahap ini merupakan tahap pengembangan draft produk e-modul 

interaktif berbasis inquiry learning berbantuan virtual lab pada materi 

listrik statis. Peneliti membuat modul sesuai dengan karakteristik 

pembuatan modul yang baik agar fungsi dan tujuan dibuatnya e-modul 

interaktif dapat terlaksana. Serta peneliti menyusun modul berdasarkan 

langkah pembelajaran inkuiri.  

4. Preliminary Field Testing (uji coba lapangan awal) 

Produk yang sudah dibuat akan diserahkan kepada validator ahli 

materi dan validator ahli media untuk diuji validitas. Uji validitas e-modul 

interaktif dilakukan oleh dua dosen fisika yaitu Bapak Suwito Singgih, 

M.Pd., Bapak Eko Wahyu, N.S, M.Pd., dan satu guru fisika yaitu Ibu Tutik 

Sujiyati, S.Si. Hasil validasi e-modul interaktif dapat dilihat pada lampiran 

2.2 dan lampiran 2.3. 

5. Main Product Revision (merevisi hasil uji coba) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi produk sesuai saran dari 

validator ahli materi dan validator ahli media. Produk yang telah valid dan 

selesai direvisi siap digunakan untuk diuji cobakan kepada siswa. 

                                                           
55

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2015). h.3 
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 Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002). h.64 
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Tabel 3.4 Catatan perbaikan dari validator produk 

No. Komentar/Saran Perbaikan 

1 

Penggunaan 

istilah 

“menghasilkan 

muatan listrik” 

kurang tepat. 

Karena listrik 

bersifat kekal, 

tidak dapat 

dihasilkan. 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

 

2 

Peta konsep 

terlalu umum. 

Lebih bagus jika 

disediakan juga 

peta konsep pada 

setiap sub bab 

Sebelum Revisi 

 

 

Sesudah Revisi  
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No. Komentar/Saran Perbaikan 

3 

Berikan 

rangkuman 

Sebelum Revisi 

(Belum ada rangkuman) 

Sesudah Revisi 

 

4 

Tambahkan 

rujukan pada 

gambar dan 

video, jika 

mengambil 

gambar/video 

orang lain.  

Tapi jika 

gambar/video 

buatan sendiri, 

tidak perlu 

rujukan. 

Sebelum Revisi  
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No. Komentar/Saran Perbaikan 

 

 

Sesudah Revisi 
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No. Komentar/Saran Perbaikan 

5 

Soal kuis untuk 

penelitian di 

SMA sebaiknya 

menggunakan 

tipe C3-C5 

(Taksonomi 

Bloom Revisi) 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

 

C3 Menerapkan 

 

 

C4 Menganalisis 
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No. Komentar/Saran Perbaikan 

 

C5 Mengevaluasi 

 

 

6. Main Field Testing (uji lapangan produk utama) 

Produk yang telah direvisi sesuai catatan perbaikan dari ahli media 

dan ahli materi diuji cobakan kepada 30 siswa kelas XII IPA  MAN 1 Hulu 

Sungai Tengah pada Jumat, 20 Mei 2022 dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

Penelitian dilakukan secara offline dengan pengambilan data langsung di 

lapangan. Sebelum pengambilan data, peneliti mendemonstrasikan e-

modul interaktif berbasis inquiry learning berbantuan virtual lab pada 

materi listrik statis di depan kelas menggunakan bantuan LCD proyektor. 

Setelah itu, siswa diberikan link produk lalu mencobanya dan memberikan 

respon terhadap produk dengan mengisi lembar angket yang telah 

dibagikan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ketika melakukan penelitian didapat melalui 

dua teknik, yaitu: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

subjek peneliti.
57

 Wawancara dengan guru fisika di MAN 1 Hulu Sungai 

Tengah dilakukan sebelum uji coba penelitian dimulai untuk menggali 

informasi terkait kebutuhan penelitian. 

2. Teknik Angket 

Pada penelitian ini, pengumpulan data validasi ahli dan respon siswa 

dilakukan dengan menyebarkan angket. Angket atau kuesioner merupakan 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.
58

  

Terdapat 3 macam angket yang akan diberikan kepada subjek 

penelitian, yaitu: 

a. Angket uji validitas dari ahli materi 

Draft produk awal sebelum diuji cobakan kepada responden akan 

divalidasi keabsahan materi yang dimuat dalam e-modul interaktif oleh 

dua dosen fisika dan satu orang guru fisika sebagai praktisi. 

 

                                                           
57

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

172. 
58
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b. Angket uji validitas dari ahli media 

Produk ini juga akan diujikan kepada ahli media yaitu dua dosen 

fisika dan satu orang guru fisika sebagai praktisi. 

c. Angket respon siswa 

Setelah produk dinyatakan valid oleh ahli materi dan ahli media, 

kemudian produk ini akan diujikan langsung kepada responden yakni 

para siswa yang menjadi subjek penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif, yaitu 

analisis data terhadap hasil validitas dan respon siswa pada pengembangan e-

modul interaktif berbasis inquiry learning berbantuan virtual lab pada materi 

listrik statis yang dijabarkan dengan menyajikan data kuantitatif yang 

dijelaskan melalui deskripsi ilmiah dari peneliti. 

1. Analisis Validitas 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan rumus Aiken‟s. 

Pengukuran yang digunakan ialah skala likert SS (Sangat Setuju) = 4, ST 

(Setuju) = 3, TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat Tidak Setuju) = 1. 

Rumus pengujian validitas Aiken‟s, sebagai berikut:
59

 

  ∑ [      ]⁄  

                                                           
59

 L. R. Aiken. “Three Coefficients for Analyzing The Reliability, and Validity of Rating” 
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Keterangan: 

  : Validitas 

  :      

  : Jumlah validator 

   : Angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini = 1) 

  : Angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini = 4) 

  : Angka yang diberikan oleh penilai 

Tingkat validitas dari suatu produk dapat diketahui melalui kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kriteria Validitas Aiken‟s
60

 

Interval Rerata Skor Kriteria 

  0,80  Tinggi 

0,60     0,80 Cukup Tinggi 

0,40     0,60 Cukup 

0   0,40 Buruk 

 

2. Analisis Respon Siswa 

Analisis data respon siswa dalam penelitian ini dengan menggunakan 

rumus persentase. Cara menghitung rumus persentase ialah dengan 

membagi jumlah skor yang diberikan responden (siswa) pada tiap butir 

pernyataan dengan jumlah skor maksimum (skala penilaian tertinggi 

dikalikan dengan jumlah responden), kemudian hasil pembagian tersebut 

                                                           
60

Ridwan Febriandi, dkk. 2019. “Validitas LKS Matematika Dengan Pendekatan Saintifik 
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dikalikan seratus persen. Setelah nilai persentase didapat kemudian 

nilainya dianalisis ke dalam kriteria pedoman penilaian yang telah dibuat. 

Pengukuran yang digunakan ialah skala likert SS (Sangat Setuju) = 4, ST 

(Setuju) = 3, TS (Tidak Setuju) = 2, STS (Sangat Tidak Setuju) = 1. 

Berikut rumus persentase yang dimaksud. 

            
           

                     
      61 

 

Tabel 3.6 Kriteria Respon Siswa
62

 

Nilai Persentase Kriteria 

81 – 100 % Baik Sekali 

61 – 80 % Baik 

41 – 60 % Cukup 

21 – 40 % Kurang 

< 21% Kurang Sekali 

  

                                                           
61

Purniawan & W. Sumarni.2020. “Analisis Respon Siswa Pada Pembelajaran Daring di 

Masa Pandemi Covid 19” dalam Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES. 
62
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