
BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model yang akan dikembangkan dalam pengembangan penelitian ini mengacu 

pada model Reasearch and Development (R&D) dari Borg and Gall. Menurut 

Sukmadinata (2005) penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software ataupun 

hardware seperti buku, modul, paket, program pembelajaran ataupun alat bantu 

belajar. Borg dan Gall dalam Sukmadinata (2005) mengemukakan 10 langkah-

langkah dalam penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 1) Penelitian dan 

pengumpulan data; 2) Perencanaan; 3) Pengembangan draf produk; 4) Uji coba 

lapangan awal; 5) Merevisi hasil uji coba; 6) Uji lapangan; 7) Penyempurnaan 

produk hasil uji lapangan; 8) Uji pelaksanaan lapangan; 9) Penyempurnaan 

produk akhir; 10) Desimenasi dan implementasi. 

Selanjutnya sepuluh langkah tersebut dimodifikasi oleh Sukmadinata (2005), 

dari sepuluh langkah yang ada dibagi menjadi tiga langkah, yaitu: a) Studi 

Pendahuluan; b) Pengembangan Model; c) Uji Model. Secara prosedural langkah-

langkah penelitian pengembangan model R&D ini dapat digambarkan 

sebagaimana Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

 (sumber: Borg and Gall dimodifikasi dari Sukmadinata, 2009) 

 

3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan buku ajar ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses akan 

dilaksanakan mengikuti Gambar 3.1 dan dilakukan secara sistematis. Sesuai 

dengan model pengembangan yang digunakan, prosedur pengembangan yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan merupakan tahap awal atau persiapan untuk 

pengembangan melalui survei lapangan, analisis materi dan studi pustaka. Need 
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assessment ditunjukkan untuk mengetahui kebutuhan lapangan akan bentuk 

instrumen yang akan dikembangkan yang mengacu kepada kebutuhan siswa dan 

pengembang, dimana siswa membutuhkan buku ajar tentang ruang lingkup 

biologi yang dapat mewadahi siswa untuk berlatih berpikir kritis dan keterampilan 

proses. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap studi pendahuluan (need 

assessment) yakni sebagai berikut: 

3.2.1.1 Survei Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan survei lapangan/observasi di SMA yaitu 

SMA Islam Kepanjen. Survei lapangan ini secara umum bertujuan untuk 

mengetahui kondisi di lapangan mengenai kegiatan pembelajaran ruang lingkup 

biologi dan secara khusus bertujuan untuk mengukur kebutuhan terhadap produk 

yang akan dikembangkan yaitu buku ajar materi ruang lingkup biologi berbasis 

pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses. Tujuan umum dan 

khusus pada penelitian ini ditunjang dengan melakukan wawancara pada guru 

mata pelajaran biologi di SMA Islam Kepanjen serta membagikan angket kepada 

25 siswa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017. Adapun hal-hal yang 

menjadi fokus dalam lembar wawancara dan angket tersebut adalah 

keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar pada materi ruang lingkup biologi, 

penggunaan buku saat kegiatan belajar mengajar, kesulitan saat pembelajaran 

materi ruang lingkup biologi, serta pengembangan buku ajar berbasis pendekatan 

saintifik pada materi ruang lingkup biologi yang dilakukan oleh guru. 

Peneliti juga melakukan need assessment terkait dengan konsep-konsep 

materi Ruang Lingkup Biologi yang akan dibelajarkan pada siswa dengan 
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menyertakan instrumen yang berisi daftar pokok bahasan Ruang Lingkup Biologi 

yang disusun peneliti berdasarkan pada KD.  Instrumen tersebut sebagai data awal 

yang digunakan untuk kepentingan penelitian media yang akan dikembangkan. 

Data yang diperoleh peneliti pada tahap ini dijadikan sebagai acuan atau dasar 

dalam mengumpulkan bahan materi Ruang Lingkup Biologi.  

3.2.1.2 Analisis Silabus dan RPP materi Ruang Lingkup Biologi 

Peneliti juga melakukan analisis silabus dan RPP pada materi Ruang 

Lingkup Biologi menurut Kurikulum 2013. Analisis materi bertujuan untuk 

mengetahui tujuan dan indikator yang harus dicapai untuk melandasi kegunaan 

buku ajar. Analisis KI, KD dan indikator dilakukan dengan melihat silabus dan 

RPP yang diperoleh dari guru mata pelajaran Biologi di SMA Islam Kepanjen. 

Analisis KI, KD dan indikator ini digunakan untuk menyesuaikan materi dengan 

pembelajaran Biologi SMA/MA. 

3.2.1.3 Analisis Buku Siswa 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis buku siswa untuk mengetahui 

isi buku siswa terutama materi yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran biologi 

pada materi ruang lingkup biologi. Komponen buku yang dianalisis meliputi peta 

konsep, tujuan pembelajaran, isi/materi pembelajaran, panduan kegiatan serta 

soal-soal latihan. Salah satu buku siswa yang digunakan untuk analisis yakni 

Buku Biologi SMA/MA Kelas X kurikulum 2013 karangan Irnaningtyas. 

3.2.1.4 Studi Pustaka 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti pada tahap awal 

penelitian pengembangan ini, selanjutnya peneliti melakukan studi pustaka untuk 
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menemukan konsep-konsep materi ruang lingkup biologi yang dapat memperkuat 

produk yang dikembangkan, dalam hal ini peneliti melakukan studi pustaka 

terhadap beberapa sumber bacaan. Peneliti mempelajari buku dari berbagai 

sumber, yakni 1 buku siswa kurikulum 2013 karya Irnaningtyas (2013), buku BSE 

Biologi kelas X karya Moch. Anshori (2009), buku BSE Biologi kelas X karya 

Ari Sulistyorini (2009), buku Biologi Jilid 1 Campbell (2008), dan peneliti juga 

melakukan browsing untuk memperkaya pemahaman tentang materi dan buku 

ajar yang akan dikembangkan. 

3.2.1.5 Need Assesment 

Pada bagian ini diperoleh substansi materi yang akan dimasukkan dan 

diterapkan ke dalam pengembangan buku ajar materi ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses dari hasil 

survei lapangan berupa wawancara guru, angket siswa, analisis silabus dan RPP 

serta studi pustaka yang disebut konsep esensial. 

3.2.2 Pengembangan Model 

Berdasarkan hasil survei lapangan, analisis materi dan studi pustaka, 

diperoleh keputusan mengenai konsep materi yang akan ditampilkan pada buku 

ajar materi ruang lingkup biologi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi 

perhatian khusus bagi peneliti dalam mengembangkan buku ajar materi ruang 

lingkup biologi, yaitu: 

3.2.2.1 Perencanaan dan Pengembangan Draf Awal Model 

Berpegangan pada hasil studi pendahuluan yang diperoleh dari survei 

lapangan berupa wawancara guru, angket siswa, analisis silabus dan RPP, serta 
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angket guru, maka selanjutnya pengembang mulai menyusun rencana 

pengembangan produk yang akan dihasilkan serta proses pengembangannya. 

Konsep esensial dari hasil studi pendahuluan di eksplanasi dengan landasan teori 

hasil studi pustaka sehingga dihasilkan konsep materi yang akan disampaikan 

dalam pengembangan buku ajar ruang lingkup biologi berbasis pendekatan 

saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses yang kemudian dilanjutkan pada 

prosedur perencanaan buku ajar. 

 Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu: 1) menganalisis hasil studi pendahuluan, 2) menentukan materi yang akan 

ditampilkan pada buku ajar ruang lingkup biologi yang dilaksanakan dengan 

memperhatikan konsep dasar teori, konsep pendekatan saintifik, berpikir kritis 

dan keterampilan proses, 3) menentukan KD dan Indikator sesuai dengan 

Kurikulum 2013, 4) menentukan konsep-konsep materi yang akan ditampilkan 

pada buku ajar ruang lingkup biologi, 5) mendesain soal-soal yang dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses siswa. Hasil akhir dari tahap 

ini adalah menghasilkan draft model sebagai produk awal dan dikonsultasikan 

pada pembimbing. Adapun rencana desain draf model awal buku ajar yang akan 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Buku Ajar Siswa 

I. Bagian Pendahuluan 

a. Sampul/Cover luar 

b. Sampul/Cover dalam 

c. Kata Pengantar 
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d. Daftar Isi 

e. Petunjuk Penggunaan Buku 

f. Peta Konsep 

g. Apersepsi 

II. Bagian Isi 

a. Bagian awal bab, terdiri dari judul bab dan tujuan pembelajaran yang harus 

dipelajari siswa pada awal pertemuan. 

b. Pendahuluan, terdiri dari materi prasyarat atau materi pengantar sebelum  

menuju materi utama. 

c. Materi Biologi sebagai Sains, pembelajaran pada bab “belajar 1” ini akan 

dibahas mengenai pengertian biologi, objek biologi serta manfaat biologi. 

Langkah kegiatan aktivitas siswa yang dilakukan adalah kegiatan 

mengamati, kegiatan menanya, kegiatan mencoba, kegiatan menalar, dan 

kegiatan mengkomunikasikan. 

d. Materi Metode Ilmiah, pembelajaran pada bab “belajar 2” ini akan dibahas 

mengenai pengertian metode ilmiah serta langkah-langkah metode ilmiah. 

Langkah kegiatan aktivitas siswa yang dilakukan adalah kegiatan 

mengamati, kegiatan menanya, kegiatan mencoba, kegiatan menalar, dan 

kegiatan mengkomunikasikan. 

e. Rangkuman 

f. Evaluasi 

g. Refleksi 
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III. Bagian Penutup 

a. Glosarium 

b. Daftar Rujukan 

3.2.2.2 Konsultasi Ahli Media dan Ahli Materi 

Kegiatan selanjutnya setelah dihasilkan draf produk ialah melakukan 

konsultasi ahli media dan ahli materi. Ahli materi akan memberikan kritik, saran, 

masukan, dan tanggapan mengenai isi dan kesesuaian materi yang ditampilkan, 

sedangkan ahli media akan memberikan kritik, saran, masukan, dan tanggapan 

terkait tampilan maupun desain dari buku ajar ruang lingkup biologi berbasis 

pendekatan saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses. 

3.2.2.3 Revisi Produk 

Draf awal model buku ajar ruang lingkup biologi berbasis pendekatan 

saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses yang telah dikonsultasikan pada 

ahli materi dan ahli media kemudian direvisi sesuai dengan kritik, saran, masukan, 

dan tanggapan dari para ahli. Draf produk yang telah direvisi akan melalui tahap 

berikutnya yakni uji coba terbatas. 

3.2.2.4 Uji Coba Terbatas dan Revisi 

Uji coba terbatas dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 siswa 

kelas X yang sudah mempelajari materi ruang lingkup biologi. Sebanyak 10 siswa 

tersebut dipilih sesuai dengan tingkat akademiknya mulai dari akademik rendah, 

akademik sedang dan akademik tinggi. Uji coba terbatas dilakukan untuk 

memperoleh nilai peningkatan pada kemampuan berpikir kritis dan keterampilan 

proses serta efektivitas media pada uji coba skala kecil. Hasil uji coba terbatas 
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digunakan sebagai dasar perbaikan dan revisi draf produk, sehingga dihasilkan 

produk hipotetik. Dikatakan produk hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti 

pada kemampuan berpikir kritis dan keterampilan proses siswa terhadap materi 

yang ditampilkan, sehingga akan dilakukan pada uji coba lebih luas yaitu dengan 

melakukan penelitian eksperimen. 

3.2.3 Pengujian Model 

Tahap akhir dari penelitian pengembangan yakni tahap pengujian model. 

Pengujian model merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini buku ajar ruang lingkup biologi berbasis pendekatan 

saintifik yang masih berupa produk hipotetik dapat melatihkan kemampuan 

berpikir kritis dan keterampilan proses siswa atau tidak. Pada tahap ini dilakukan 

beberapa kegiatan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

3.2.3.1 Penelitian Eksperimen dan Uji Coba Ahli 

Produk hipotetik yang diperoleh dari uji coba terbatas dan revisi kemudian 

diujicobakan pada uji coba lebih luas (penelitian eksperimen). Penelitian 

eksperimen dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keefektifan buku 

ajar materi ruang lingkup biologi terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan proses siswa yang dikembangkan melalui pengadaan pretest dan 

postest. Sampel yang digunakan adalah siswa pada kondisi sebenarnya dalam 

pembelajaran, sehingga akan diperoleh data yang tingkat keakuratannya tinggi. 

Pada tahap pengembangan eksperimen ini dilakukan kepada 24 siswa kelas X 

MIA 1 SMA Islam Kepanjen. 



61 

 

Pada tahap ini peneliti ingin mengetahui keefektifan buku ajar materi 

ruang lingkup biologi dengan desain one group pretest-postest. Desain yang 

digunakan peneliti merupakan desain yang membandingkan keadaan sebelum 

(observasi awal) dan sesudah (observasi akhir) memakai buku ajar materi ruang 

lingkup biologi (perlakuan) dengan acuan menggunakan soal pretest dan postest. 

Model eksperimen menggunakan one group pretest-postest karena hanya 

menggunakan satu kelompok saja tanpa adanya kelompok pembanding (Arikunto, 

2010). 

Produk hipotetik juga diujicobakan pada ahli materi dan ahli media. Uji 

coba ahli materi menilai kelayakan aspek isi dan aspek kebahasaan, ahli media 

menilai kelayakan dari aspek penyajian dan aspek tampilan. Setelah melewati 

proses penelitian eksperimen dan uji coba ahli dilakukan perbaikan hingga 

menjadi produk yang siap diproduksi secara masal pada tahap diseminasi dan 

implementasi. 

3.3 Desain Uji Coba 

Tahap uji coba produk pengembangan ini merupakan tahap dilaksanakannya 

evaluasi formatif yang terdiri dari uji ahli oleh ahli media dan ahli materi, uji coba 

terbatas dan uji eksperimen dengan desain uji coba sebagai berikut: 

1. Metode dan Subyek Uji Ahli 

Sebelum produk hasil uji pengembangan di uji cobakan maka terlebih dahulu 

divalidasi oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut: 
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a. Ahli Materi 

Pada uji coba ahli materi berperan dalam menilai kesesuaian isi materi yang 

diberikan dengan tujuan pembelajaran dan menilai konsep yang ada pada buku 

ajar. Ahli materi untuk memvalidasi produk hipotetik menilai kelayakan aspek isi 

dan aspek kebahasaan dari lingkup sekolah yakni guru mata pelajaran biologi 

SMA Islam Kepanjen yang kompeten dalam materi Ruang Lingkup Biologi, yaitu 

Ibu Putri Ani, S.Pd. 

b. Ahli Media 

Ahli bahan ajar berperan dalam memberikan penilaian dan saran mengenai 

tampilan dan penyajian. Ahli media untuk memvalidasi produk hipotetik menilai 

kelayakan aspek penyajian dan aspek tampilan dari Jurusan Pendidikan Biologi 

UMM yang kompeten dalam media berupa bahan ajar, yaitu Ibu Dr. Iin Hindun, 

M.Kes. 

2. Metode dan Subjek Uji Coba Terbatas 

Subjek uji coba pada tahap uji coba terbatas adalah 10 siswa kelas X MIA 

SMA Islam Kepanjen untuk uji coba keterbacaan. Pemilihan subjek uji coba 

dilakukan dengan menggunakan teknik cluster sampling untuk menggolongkan 

siswa sesuai dengan kemampuan akademiknya (pintar, sedang, rendah), kemudian 

menggunakan simple random sampling untuk dipilih 10 orang siswa yang dapat 

mewakili populasi target. Sebelum uji coba terbatas dilakukan maka disusun 

desain pembelajaran. Siswa yang digunakan sebagai subjek uji coba terbatas telah 

menempuh proses pembelajaran materi ruang lingkup biologi. Desain penelitian 

yang akan dilakukan yakni dengan membagikan buku ajar materi ruang lingkup 
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biologi. Desain pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran kelas dengan 

alokasi waktu 45 menit, kemudian siswa diberikan evaluasi berupa 10 soal essay 

untuk pretest dan postest siswa terhadap buku ajar. Selama kegiatan pembelajaran 

peneliti melakukan pengamatan, mencatat hal-hal yang penting dilakukan guru, 

kelebihan, kekurangan, dan kesalahan terhadap buku ajar yang disajikan. 

3. Metode dan Subyek Penelitian Eksperimen (Uji Coba Lebih Luas) 

Pada tahap pengembangan eksperimen, peneliti mengambil sampel sebanyak 

24 siswa kelas X MIA 1 di SMA Islam Kepanjen. Desain yang digunakan yaitu 

membandingkan keadaan observasi awal (pretest) dan observasi akhir (posttest) 

memakai menggunakan buku ajar ruang lingkup biologi berbasis pendekatan 

saintifik, berpikir kritis dan keterampilan proses (perlakuan) dengan acuan 

menggunakan soal pretest dan postest. Model eksperimen one group pretest-

postest dapat digambarkan pada Gambar 3.2. Soal pretest diberikan sebelum 

menggunakan buku ajar oleh peneliti untuk digunakan sebagai acuan dasar tingkat 

kemampuan siswa. Berikutnya peneliti memberikan penjelasan mengenai 

penggunaan dan isi buku ajar untuk dipahami oleh siswa, setelah itu peneliti 

memberikan soal postest untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kritis dan keterampilan proses siwa setelah menggunakan buku ajar materi ruang 

lingkup biologi. 

Data yang diperoleh pada tahap ini merupakan data akhir yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan produk yang siap dan 

layak digunakan dalam pembelajaran guna melatihkan kemampuan berpikir kritis 

dan keterampilan proses siswa.  
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   Gambar 3.2 Sumber: Ezmir, 2011. Desain Eksperimen (One group pretest-postest) 

 

Efektivitas media baru bisa diukur dengan cara membandingkan antara nilai O2 

dan O1. Bila nilai O2 lebih besar dari pada O1 maka buku ajar ruang lingkup biologi 

berbasis pendekatan saintifik dapat meningkatkan berpikir kritis dan keterampilan 

proses siswa. 

3.4 Subjek Uji Coba 

1. Uji coba skala kecil (Uji Coba Terbatas) 

Subjek uji coba pada tahap ini ialah 10 siswa kelas X MIA SMA Islam 

Kepanjen untuk uji keterbacaan. Pemilihan subjek uji coba berdasarkan 

kemampuan akademiknya dimana 4 siswa memiliki kemampuan akademik 

rendah, 3 siswa memiliki kemampuan akademik sedang, dan 3 siswa memiliki 

kemampuan akademik tinggi. 

2. Uji coba skala besar (Uji Coba Lebih Luas) 

Subjek uji coba untuk uji coba lebih luas ini menggunakan 1 kelas, yaitu 

kelas X MIA 1 SMA Islam Kepanjen tahun ajaran 2017/2018. Pemilihan kelas 

uji coba dilakukan secara acak. Jumlah siswa dalam kelas X MIA 1 sebanyak 24 

orang siswa.  

3.5 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari kritikan, tanggapan serta saran dari ahli materi dan ahli 

 

 

   
    Observasi awal            Perlakuan      Observasi akhir  

          (Pretest)                 (Postest) 

O1 P O2 
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media sebagai validator terhadap kualitas buku ajar ruang lingkup biologi yang 

terdapat dalam kolom komentar pada angket. Sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil penilaian skor ahli materi dan ahli media melalui angket yang berisi 

pilihan angka/skala (rating scale) terhadap kualitas buku ajar ruang lingkup 

biologi serta data hasil tes obyektif  pretest dan postest siswa. 

3.6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Pengamatan (Observasi) 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang 

harus dijalankan dengan pengamatan secara langsung ke tempat yang akan 

diselidiki (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada tahap 

studi pendahuluan, uji coba terbatas, dan uji coba lebih luas (eksperimen). 

Observasi yang diamati berupa aktivitas tentang proses pembelajaran terutama 

aktivitas keterampilan proses yang dilakukan secara berkelanjutan sampai 

diperoleh data yang memadai. Observasi dilakukan berupa observasi parsipatif 

yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung untuk 

mendapatkan data terhadap objek yang diamati. 

3.6.2 Lembar wawancara 

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiono, 2010). Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya dilakukan 

penelitian buku ajar pada materi ruang lingkup biologi yang dilakukan pada tahap 
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studi pendahuluan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, yaitu terkait dengan 

pembelajaran biologi yang ditujukan kepada guru mata pelajaran biologi di SMA 

Islam Kepanjen  

3.6.3 Angket  

Peneliti menggunakan beberapa angket dalam penelitian ini. Angket 

pertama digunakan untuk data need assessment pada tahap awal yaitu studi 

pendahuluan untuk mengetahui kebutuhan materi oleh guru. Angket kedua 

ditujukan untuk ahli media dan ahli materi. Angket kedua ini berupa lembar 

validasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang isi/materi, 

kebahasaan, tampilan dan penyajian sekaligus sebagai panduan dalam revisi 

produk untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Penyebaran angket kedua ini 

dilakukan pada tahap uji coba produk. Angket ketiga berupa angket respon siswa 

terhadap buku ajar, digunakan untuk mengetahui respon peserta didik dalam 

menerapkan konsep yang berkesesuaian dengan buku ajar yang diterapkan. 

Lembar validasi yang digunakan untuk mengetahui kelayakan buku ajar 

yang dikembangkan ditijnjau dari penilaian dari validator. Lembar validasi 

terhadap buku ajar yang dikembangkan berupa angket dan catatan saran/perbaikan 

tentang aspek materi dan aspek media merupakan hasil pengembangan sendiri 

yang disesuaikan dengan struktur dan karakteristik buku ajar dan jenis data yang 

dibutuhkan yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut. 

1. Komponen kelayakan isi 

a. Kesesuaian cakupan materi dengan kebutuhan bahan ajar  
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b. Keakuratan materi dengan buku ajar yang dibuat 

c. Kebenaran substansi materi 

d. Materi melatihkan kemampuan berpikir kritis dan keteramilan proses 

2. Komponen Kebahasaan 

a. Keterbacaan  

b. Kejelasan informasi  

c. Kesesuaian dengan kaidah bahasa yang dipakai  

d. Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien  

3. Komponen Penyajian 

a. Kelengkapan penyajian buku ajar 

b. Kejelasan tujuan 

c. Penyajian pembelajaran 

d. Kelengkapan informasi 

e. Interaktivitas 

4. Komponen Tampilan/Kegrafisan 

a. Penggunaan font, jenis dan ukuran 

b. Tata letak 

c. Ilsutrasi gambar dan foto sesuai dengan materi 

d. Desain tampilan menarik 

Bentuk penilaian menggunakan format rating scale terhadap produk yang 

dikembangkan. Uraian instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan kondisi atau keadaan media yang dikembangkan. Adapun 

pedoman rating scale, yaitu pilihan skala “1” bila sangat kurang benar/sangat 
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kurang tepat/sangat kurang baik/sangat kurang sesuai/ sangat kurang serasi/sangat 

kurang mudah, pilihan skala “2” bila kurang benar/kurang tepat/kurang 

baik/kurang sesuai/kurang serasi/kurang mudah, pilihan skala “3” bila cukup 

benar/cukup tepat/cukup baik/cukup sesuai/cukup serasi/cukup mudah, pilihan 

skala “4” bila benar /tepat/baik/sesuai/serasi/mudah dan pilihan “5” bila sangat 

benar/sangat tepat/sangat baik/sangat sesuai/sangat serasi/sangat mudah. Skala 

penilaian ini ditunjukkan kepada ahli materi dan ahli media yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Angka Angket Validasi (Sugiyono, 2012) 
Skor Ahli Media Ahli Materi 

5 Sangat Menarik, Sangat Jelas, Sangat 

Sesuai, Sangat Mudah Dipahami, Sangat 

Alternatif, Sangat Mudah Digunakan, Sangat 

Aman, Sangat Fleksibel, Sangat 

Memotivasi, Sangat Interaktif, Sangat Layak 

 

Sangat Sesuai, Sangat Sudah, Sangat 

Mudah, Sangat Berawal Dari, Sangat 

Meliputi, Sangat Paham  

 

4 Menarik, Jelas, Sesuai, Mudah Dipahami, 

Alternatif, Mudah Digunakan, Aman, 

Fleksibel, Memotivasi, Interaktif, Layak  

Sesuai, Sudah, Mudah, Berawal Dari, 

Meliputi, Paham  

3 Cukup Menarik, Cukup Jelas, Cukup Sesuai, 

Cukup Mudah Dipahami, Cukup Alternatif, 

Cukup Mudah Digunakan, Cukup Aman, 

Cukup Fleksibel, Cukup Memotivasi, Cukup 

Interaktif, Cukup Layak 

 

Cukup Sesuai, Cukup Sudah, Cukup 

Mudah, Cukup Berawal Dari, Cukup 

Meliputi, Cukup Paham  

 

2 Kurang Menarik, Kurang Jelas, Kurang 

Sesuai, Kurang Mudah Dipahami, Kurang 

Alternatif, Kurang Mudah Digunakan, 

Kurang Aman, Kurang Fleksibel, Kurang 

Memotivasi, Kurang Interaktif, Kurang 

Layak  

 

Kurang Sesuai, Kurang Sudah, Kurang 

Mudah, Kurang Berawal Dari, Kurang 

Meliputi, Kurang Paham  

 

1 Tidak Menarik, Tidak Jelas, Tidak Sesuai, 

Tidak Mudah Dipahami, Tidak Alternatif, 

Tidak Mudah Digunakan, Tidak Aman, 

Tidak Fleksibel, Tidak Memotivasi, Tidak 

Interaktif, Tidak Layak  

 

Tidak Sesuai, Tidak Sudah, Tidak 

Mudah, Tidak Berawal Dari, Tidak 

Meliputi, Tidak Paham  

 

 

 



69 

 

3.6.4 Metode Tes 

Metode berikutnya yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah metode tes. Metode tes dilakukan pada tahap eksperimen dimana metode 

tes berfungsi menilai keefektifan dan melihat peningkatan berpikir kritis serta 

keterampilan proses siswa pada buku ajar materi ruang lingkup biologi berbasis 

pendekatan saintifik. Tes yang diberikan terdiri dari pretest dan postest yang 

masing-masing terdiri dari 10 soal uraian. Prestest diberikan pada siswa sebelum 

melakukan proses pembelajaran menggunakan buku ajar ruang lingkup biologi, 

sedangkan postest diberikan pada siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan buku ajar ruang lingkup biologi yang telah dikembangkan. Metode 

tes ini dilakukan pada uji coba terbatas dan uji eksperimen, yang mana dari hasil 

tes tersebut akan diketahui nilai keefektifan buku ajar melalui perhitungan score. 

Soal yang terdapat dalam pretest dan postest disusun berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang juga mengacu pada SK (Standar Kompetensi) dan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan 

persetujuan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pengolahan data yang dihimpun dari hasil validasi dan uji efektivitas buku 

ajar ruang lingkup biologi berbasis pendekatan saintifik, berpikir kritis dan 

keterampilan proses pada mata pelajaran Biologi dilakukan dengan dua teknik 

analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis 

statistik deskriptif. 
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3.7.1 Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengolah data hasil review 

dari validator yakni ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data ini dilakukan 

dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif berupa 

masukan, tanggapan, kritik dan saran perbaikan yang sudah disediakan dalam 

angket. Hasil analisis ini digunakan untuk merivisi produk yang dikembangkan. 

3.7.2 Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data 

hasil validasi ahli materi dan ahli media serta hasil penilaian lembar observasi 

adalah perhitungan rata-rata. Jawaban angket menggunakan skala likert. Variabel 

yang diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert yang digunakan 

terdiri dari lima kategori seperti yang terlihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Skala Likert Data Angket Vlidasi Ahli 

No Skor Keterangan 
1 Skor 5 Sangat setuju/ selalu. Sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ sangat 

bermanfaat/ sangat memotivasi  

2 Skor 4 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai / mudah/ layak/ bermanfaat/ memotivasi  

3 Skor 3 Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral/ cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ 

cukup mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup 

memotivasi  

4 Skor 2 Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative/ kurang setuju/ kurang baik/ kurang 

sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ 

kurang memotivasi  

5 Skor 1 Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang 

menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat kurnag bermanfaat  

Prosentase akan dihitung dari tiap-tiap butir pertanyaan pada angket 

dengan rumus menurut (Arikunto, 2005) sebagai berikut: 

 

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk 

buku ajar ruang lingkup biologi ini akan menggunakan konversi tingkat 
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pencapaian dengan skala likert yaitu dengan skor penilaian 1 sampai 5. Hasil 

analisis data tersebut kemudian dilakukan penafsiran dan disimpulkan 

berdasarkan pada kriteria klasifikasi penilaian tentang kualitas produk buku ajar 

ruang lingkup biologi ini mengunakan kriteria yang diadaptasi dari Susanto 

(2012) seperti Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi (Susanto, 2012) 
Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

0% - 20% Sangat Tidak Baik Sangat tidak layak, perlu direvisi  

21% - 40% Kurang Baik/Sesuai Tidak layak, perlu direvisi  

41% - 60% Cukup  Tidak perlu direvisi 

61% - 80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

81% - 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

Kemudian untuk penilaian lembar observasi keterampilan proses, data 

yang diperoleh pada observasi tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif untuk 

setiap poin keterampilan proses dasar yang diamati. Data keseluruhan dan setiap 

aspek keterampilan proses dianalisis dengan rerata, kemudian persentase 

emnggunakan kategori skor. Data hasil observasi keterampilan proses siswa, 

pertama dianalisis dengan cara menghitung jumlah keterampilan proses yang 

diperoleh oleh siswa pada setiap aspek keterampilan proses dari observer. Rumus 

rerata yang digunakan untuk menentukan nilai rerata KPS siswa (Arikunto, 2007): 

                   

 

Setelah rerata KPS diperoleh kemudian menghitung persentase KPS untuk 

menentukan kriteria KPS. Persentase keseluruhan dan setiap aspek keterampilan 

proses ditentukan dengan rumus persentase menurut Arikunto (2007): 
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Keterangan : 

P = Persentase keterampilan proses siswa 

f = Jumlah KPS yang diperoleh siswa/skor tiap aspek KPS 

N = Jumlah seluruh siswa 

Keterampilan proses tersebut selanjutnya ditafsirkan berdasarkan kriteria 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2007) yaitu:  

≤ 40 % = kurang sekali  

40-55% = kurang  

55-70% = cukup  

70-85% = baik  

≥85% = sangat baik 

3.7.3 Teknik Analisis Data Pretest dan Postest 

Hasil pretest dan postest dianalisis menggunakan uji t berpasangan (paired 

t-test) untuk mengetahui apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda 

antara hasil pretest dan posttest atau tidak. Perhitungan paired t-test dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan melalui program SPSS 17 dengan data diuji 

normalitas terlebih dahulu. 

 


