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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2017. 

Penelitian dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 4 guru kimia dari SMA Negeri 12 

Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penuntun Praktikum 

Sel Volta Berbasis Elektrolit Alami pada Materi Elektrokimia Kelas XII.  

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut.
67

 Produk 

yang dihasilkan adalah Penuntun Praktikum Sel Volta Berbasis Elektrolit 

Alami pada Materi Elektrokimia Kelas XII. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan 4-D (four D). Model pengembangan ini terdiri dari 4 tahap, 

yaitu: (1) pendefinisian (define), (2) perancangan (design), (3) pengembangan 

(develop), dan (4) penyebaran (disseminate). Tetapi pada penelitian ini hanya 

dilakukan sampai pada tahap pengembangan (develop) saja. 
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Adapun rancangan penelitian sebagai berikut: 
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 Gambar III.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini hanya dilaksanakan sampai tahap pengembangan 

(develop) yaitu penilaian guru tidak sampai pada tahap penyebaran 

(disseminate). Untuk tahap ke empat (disseminate) tidak dilaksanakan karena 

akan berhadapan dengan masalah kebijakan, legalitas, dan pendanaan.
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Konsep operasional pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum bertujuan untuk melihat kompetensi dasar yang 

sesuai dengan penuntun praktikum. Pada kurikulum 2013, memuat 

tentang kemajuan teknologi, masalah lingkungan hidup yang 

mendorong peserta didik bertanggung jawab pada lingkungan, dan 

peserta didik harus mampu berfikir ilmiah.
69

 Penuntun praktikum ini 

sesuai dengan Kompetensi Dasar 4.4 yaitu merancang sel volta 

dengan menggunakan bahan di sekitar pada kurikulum 2013. 

b. Analisis Peserta Didik 

Analisis peserta didik merupakan telaah karakteristik peserta didik 

meliputi usia, motivasi terhadap mata pelajaran, kemampuan 

akademis, psikomotor dan tingkat kedewasaan.
70

 Dalam belajar yang 

terlibat tidak hanya kegiatan fisik, tetapi diikuti dengan proses mental. 

Proses mental dapat diperoleh melalui pengalaman langsung terhadap 

suatu objek. Pengalaman langsung terhadap suatu objek tidak akan 

mudah hilang dari ingatan meskipun peserta didik sudah 

meninggalkan objek yang sebenarnya.
71
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c. Analisis Konsep 

Materi praktikum yang didesain adalah sel volta. Desain penuntun 

praktikum dianalisis dari kekurangan atau kelemahan dari buku-buku 

yang ada di sekolah. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap design yang dilakukan adalah merancang prototype 

penuntun praktikum kimia SMA kelas XII semester 1 pada materi sel 

volta. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang penuntun 

praktikum, adapun rancangan penuntun praktikum: 

a. Merancang bagian pendahuluan yang berisikan halaman judul (cover), 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi,
72

 tata tertib praktikum, 

simbol bahaya, pengenalan alat labor,
73

 keselamatan laboratorium, 

cara-cara penanganan kecelakaan di laboratorium. 

b. Merancang bagian isi penuntun praktikum yang berisikan kompetensi 

dasar, tujuan percobaan, landasan teori, alat dan bahan, langkah kerja, 

hasil pengamatan, dan evaluasi.
74

 

c. Merancang bagian penutup penuntun praktikum berisi glosarium, 

format laporan awal, format laporan ahir dan daftar pustaka.
75
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3. Tahap Pengembangan (develop) 

Pada tahap ini dilakukan valiadasi ahli materi, validasi ahli media 

dan penilaian guru. Analisa terhadap saran dan komentar dari 

validator dan penilaian dari guru digunakan sebagai landasan 

penyempurnaan atau revisi dari penuntun praktikum kimia SMA kelas 

XII semester 2 pada materi sel volta. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan penuntun praktikum yang valid, kemudian hasil 

penilaian dari guru dianalisa untuk melihat tingkat kepraktisan dari 

penuntun praktikum yang dikembangkan. 

Berikut dijelaskan tahap-tahap yang akan dilaksanakan pada 

penelitian ini: 

a. Tahap Validasi Penuntun Praktikum  

Tahap validasi merupakan tahap penilaian prototype (produk awal) 

oleh validator. Dalam tahap ini langsung diikuti oleh revisi yang 

berguna memperoleh masukan dan perbaikan. Tujuan dari validasi ini 

adalah untuk memvalidkan penuntun praktikum dengan melakukan 

penilaian terhadap aspek-aspek antara lain: penulisan dan organisasi 

penuntun praktikum, kebenaran konsep, kesesuaian materi, muatan 

kurikulum 2013, tingkat keterlaksanaan kegiatan, dan evaluasi belajar 

oleh ahli materi dan dari ahli media untuk memeriksa kejelasan 

kalimat, tingkat keterbacaan, dan tampilan penuntun praktikum yang 

didesain. Validasi ini dilakukan oleh dosen jurusan pendidikan kimia 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Tahap Penilaian Guru 

Setelah dilakukannya validasi materi dan media, tahap selanjutnya 

penuntun praktikum dinilai oleh guru kimia, tujuan dilakukan 

penilaian oleh guru untuk menilai kepraktisan dari penuntun 

praktikum, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Memberi pengarahan cara pengisian angket kepada guru. 

2) Peneliti membagikan modul penuntun praktikum kepada guru. 

3) Guru membaca dan memahami materi yang ada di dalam penuntun 

praktikum yang telah diberikan. 

4) Guru diminta mengisi angket yang telah berisi pertanyaan 

mengenai penuntun praktikum. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Angket Ahli Materi 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah memvalidasi penuntun 

praktikum dari segi materi. Lembar validasi ini diberikan kepada validator 

yang merupakan ahli materi. Validator ahli materi yaitu ibu Yusbarina, 

M.Si. selaku dosen jurusan pendidikan kimia Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Angket untuk menilai dari segi materi ini 

memuat beberapa aspek seperti penulisan dan organisasi penuntun 

praktikum, kebenaran konsep, kesesuaian materi, muatan kurikulum 2013, 

tingkat keterlaksanaan kegiatan, dan evaluasi belajar.  
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2. Angket Ahli Media 

Setelah penuntun praktikum valid dari segi materi tahap selanjutnya yaitu 

validasi dari segi media. Validator ahli media yaitu ibu Miterianifa, M.Pd. 

selaku dosen jurusan pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Lembar validasi ini diberikan kepada validator yang 

merupakan ahli media. Lembar validasi ini memuat beberapa aspek penilain 

yang terdiri dari kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan, tampilan fisik 

penuntun praktikum, dan kelengkapan penutun praktikum.  

3. Angket Guru  

Setelah penuntun praktikum valid dari segi materi dan media maka 

langkah selanjutnya adalah analisa penilaian oleh guru kimia SMA. Tahap 

penilaian ini dilakukan dengan menggunakan angket. Penilaian angket 

digunakan untuk melihat kepraktisan dari penuntun praktikum. Angket 

tersebut diberikan kepada 4 orang guru SMA Negeri 12 Pekanbaru. Angket 

ini berisikan beberapa aspek penilaian yang terdiri dari penulisan dan 

organisasi penuntun praktikum, kebenaran konsep, kesesuaian materi, 

kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan, muatan kurikulum 2013, tingkat 

keterlaksanaan kegiatan, evaluasi belajar, dan tampilan fisik penuntun 

praktikum. 
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E. Teknik Analisa Data 

Analisa data dilakukan pada lembaran validasi materi, media, dan angket. 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:
76

 

1. Analisis Validasi Penuntun Praktikum 

Untuk menganalisis validitas penuntun praktikum yang telah didesain 

menggunakan skala likert berdasarkan lembar validasi, dengan langkah-

langkah: 

a. Memberikan skor untuk setiap item dengan jawaban sangat baik (5), baik 

(4), cukup (3), kurang (2), dan sangat kurang (1).
77

 

b. Menjumlahkan skor total tiap validator untuk seluruh indikator. 

c. Pemberian nilai validitas dengan cara  

Nilai validitas= Skor yang diperoleh    X 100% 

                               Skor maksimum 

 

Tingkat pencapaian kategori kevalidan penuntun praktikum yang 

didesain menggunakan klasifikasi dalam Tabel III.1. 

Tabel III.1 Kategori Kevalidan Penuntun Praktikum 

No Interval Skor (%) Kategori 

1 81-100 Sangat Valid 

2 61-80 Valid 

3 41-60 Cukup Valid  

4 21-40 Kurang Valid 

5 0-20 Tidak Valid 
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